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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Smart Business Publishers West B.V. 03-07-2018 
 1

Besloten vennootschap 03-07-2018 
 1

Uitgeven van tijdschriften en het verhandelen van advertentieruimte. 03-07-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 20.700,61 € 335.748,92

Het resultaat van de w inst- en verliesrekening over 2018 bedraagt € 
20.700,61 negatief.

03-07-2018 
 1

Verslagnummer 9
Datum verslag 05-03-2021
Insolventienummer F.17/18/44
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000048690:F001
Datum uitspraak 23-05-2018

R-C mr. H.J. Idzenga
Curator mr P.S. van Zandbergen
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

8

Toelichting 
Op datum van het faillissement waren er 8 personeelsleden werkzaam.

03-07-2018 
 1

€ 302,50 03-07-2018 
 1

€ 22.838,15 23-10-2018 
 2

€ 22.847,83 05-02-2019 
 3

€ 11.053,05 24-05-2019 
 4

€ 11.053,05

Toelichting 
ongewijzigd

20-02-2020 
 6

€ 6.804,79

Toelichting 
Betaling van het voorschot salaris curator heeft plaatsgevonden. Daarnaast 
zijn er een tweetal betalingen van debiteuren binnengekomen naar aanleiding 
van een nieuw opgestart incassotraject (saldo 03-06-2020).

05-06-2020 
 7

€ 8.568,36

Toelichting 
Er zijn een aantal betalingen van debiteuren binnengekomen naar aanleiding 
van hernieuwde incassomaatregelen. Inmiddels zijn deze activiteiten gestaakt 
en zal er met de pandhouder worden afgerekend.

11-12-2020 
 8

€ 6.063,08

Toelichting 
Tijdens de verslagperiode is met de pandhouder afgerekend.

05-03-2021
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
23-5-2018

t/m 
3-7-2018

03-07-2018 
 1

van 
4-7-2018

t/m 
23-10-2018

23-10-2018 
 2

van 
24-10-2018

t/m 
5-2-2019

05-02-2019 
 3

van 
6-2-2019

t/m 
24-5-2019

24-05-2019 
 4

van 
25-5-2019

t/m 
25-11-2019

26-11-2019 
 5

van 
25-11-2019

t/m 
20-2-2020

20-02-2020 
 6

van 
21-2-2020

t/m 
4-6-2020

05-06-2020 
 7

van 
11-6-2021

t/m 
11-12-2020

11-12-2020 
 8

van 
9-12-2020

t/m 
4-3-2021

05-03-2021
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 30 uur 15 min

2 12 uur 24 min

3 5 uur 23 min

4 7 uur 27 min

5 3 uur 42 min

6 2 uur 9 min

7 5 uur 18 min

8 2 uur 48 min

9 1 uur 48 min

totaal 71 uur 14 min

Inventarisatie faillissement, overleg bestuurder, bijwonen 
personeelsbijeenkomst, overleg verhuurder.

03-07-2018 
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurders zijn Weslim BV en Smart Business Holding BV. Bestuurder van 
Smart Business Holding BV is Weslim BV. De heer J. Hut is bestuurder van 
Weslim BV.

03-07-2018 
 1

Voorzover bekend zijn er geen lopende procedures. 03-07-2018 
 1

Voorzover bekend zijn er geen verzekeringen. 03-07-2018 
 1

De failliet is huurder van een deel van een pand in Enkhuizen. 03-07-2018 
 1

Het pand staat ter beschikking van verhuurder. 23-10-2018 
 2

Volgens de bestuurder is de oorzaak van het faillissement een verandering van 
de markt naar online magazine en een gedurende meerdere jaren dalende 
omzet.

03-07-2018 
 1



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

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
8

Toelichting 
Ten tijde van het faillissement waren er 8 personeelsleden werkzaam bij de 
failliet.

03-07-2018 
 1

Personeelsleden 
9

Toelichting 
Een arbeidsovereenkomst is voor datum faillissement opgezegd door het 
betreffende personeelslid.

03-07-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

29-5-2018 8

totaal 8

Bijwonen personeelsbijeenkomst met UWVWerkbedrijf, overleg met UWV. 03-07-2018 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

geen

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

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

Bureau's, bureaustoelen, laptops, telefonie en een grote tafel. De 
mogelijkheden van een online veiling worden onderzocht.

03-07-2018 
 1

De roerende zaken zijn middels een online veiling verkocht. Afrekening zal nog 
plaatsvinden.

23-10-2018 
 2

De defintieve afrekening is nog niet opgemaakt. Uit de voorlopige opgave van 
de opbrengst volgt dat het een geringe opbrengst is, namelijk € 905,08. De 
kosten van de veiling strekken daarop nog in mindering. 

05-02-2019 
 3

Ja 03-07-2018 
 1

Inventariseren roerende zaken ter plaatse. 03-07-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

edities uitgaven € 10.890,00

totaal € 10.890,00 € 0,00

In onderzoek. 03-07-2018 
 1

Voorraden zijn er niet. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn een 
aantal geplande edities van uitgaven verkocht.

23-10-2018 
 2

Overleg bestuurder over onderhanden werk. 03-07-2018 
 1

Opstellen van activa-overeenkomst, onderhandelingen met koper. 23-10-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

belastingteruggave € 10.334,00

totaal € 10.334,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Voorzover bekend geen. 03-07-2018 
 1

Er hebben belastingteruggaven plaatsgevonden. 23-10-2018 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande facturen

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

De nog openstaande debiteuren zijn aangeschreven. 03-07-2018 
 1

De bank heeft haar vordering ter verificatie aangemeld. De bank heeft een 
beroep op haar pandrecht onder andere op de debiteuren gedaan.

23-10-2018 
 2

Met de bank zijn afspraken gemaakt om de debiteuren te incasseren. De 
debiteuren waren eerder aangeschreven. Het merendeel van de facturen 
wordt betw ist. De gegrondheid van de verweren is onderwerp van nader 
onderzoek en van overleg met de bestuurder. 

05-02-2019 
 3

Van de bestuurder zijn nadere (bewijs)stukken ontvangen. Op een deel van de 
verweren is inmiddels richting de desbetreffende debiteur gereageerd. De 
betalingen en voortgang worden afgewacht. 

24-05-2019 
 4

Tijdens de verslagperiode is de bank als pandhouder gelost door de borg (de 
oud bestuurder) en is de post debiteuren door de bank vrijgegeven. De borg is 
in de rechten van de bank gesubrogeerd en met de borg is afgesproken dat de 
boedel de incasso van de resterende debiteuren voor zij n rekening neemt 
waarbij de helft van de opbrengst de boedel toekomt. Deze afspraak behoeft 
de goedkeuring van de rechter-commissaris. Deze goedkeuring zal worden 
verzocht waarna de incasso van de post debiteuren nieuw leven kan worden 
ingeblazen.

26-11-2019 
 5

Tijdens de verslagperiode zijn de nog openstaande debiteuren posten 
opnieuw aangeschreven in het kader van de met de pandhouder gemaakte 
afspraken. Dit heeft inmiddels geleid tot een drietal betalingen.

05-06-2020 
 7



4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Inventarisatie debiteuren en aanschrijven debiteuren. 03-07-2018 
 1

Diverse correspondentie met bestuurder en debiteuren over de openstaande 
posten. 

24-05-2019 
 4

De debiteuren dienen nog opnieuw te worden aangeschreven. 20-02-2020 
 6

De debiteuren zijn hernieuwd aangeschreven. Deze actie heeft geresulteerd in 
een 5-tal betalingen. Verdere incassomaatregelen zullen niet worden 
genomen. Er zal op korte termijn met de pandhouder worden afgerekend. 

11-12-2020 
 8

Tijdens de verslagperiode is er met de pandhouder afgerekend. Het betreft 
daarbij een bedrag van € 2.505,28. Nu de afrekening een feit is kan er verder 
worden afgewikkeld.

05-03-2021
 9

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er is nog geen vordering ingediend. Volgens opgave van de bestuurder is de 
schuld aan de bank ongeveer € 50.000,00.

03-07-2018 
 1

€ 36.497,13

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank heeft in totaal een vordering ingediend van € 87.947,28 + PM in het 
onderhavige faillissement en in het faillissement van Smart Business Publishers 
Noord BV. Een bedrag van € 36.497,13 heeft volgens de opgave betrekking op 
het onderhavige faillissement.

23-10-2018 
 2

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Tijdens de verslagperiode is de bank door de borg volledig gelost. De 
bankschuld is thans derhalve nihil. 

26-11-2019 
 5

Voorzover bekend geen. 03-07-2018 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

In onderzoek. 03-07-2018 
 1

De bank heeft pandrecht op inventaris en debiteuren. 23-10-2018 
 2

Over de incasso van de debiteuren zijn afspraken gemaakt met de bank. De 
curator neemt de incasso ter hand. 

05-02-2019 
 3

De incasso is door de curator ter hand genomen, zie ook kopje debiteuren. 24-05-2019 
 4

Tijdens de verslagperiode is de bank door de borg volledig gelost. De borg is 
thans gesubrogeerd in de rechten van de bank.

26-11-2019 
 5

In onderzoek, vermoedelijk wel. 03-07-2018 
 1

De bank heeft pandrecht. 23-10-2018 
 2

Tijdens de verslagperiode is de bank door de borg volledig gelost. De borg is 
thans gesubrogeerd in de rechten van de bank.

26-11-2019 
 5

Nog niet bekend. 03-07-2018 
 1

Geen. 11-12-2020 
 8

Nog niet bekend. 03-07-2018 
 1

Geen. 11-12-2020 
 8

n.v.t. 11-12-2020 
 8



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting 
Nog onderwerp van discussie met de bank.

23-10-2018 
 2

Toelichting 
Afgesproken is de gebruikelijke boedelbijdrage van 10% over de te incasseren 
debiteuren.

05-02-2019 
 3

€ 0,00

Toelichting 
Met de borg is een boedelbijdrage afgesproken gelijk aan 50% van de 
opbrengst.

26-11-2019 
 5

€ 1.358,59

Toelichting 
Met de pandhouder zal worden afgerekend tijdens de komende 
verslagperiode. Een daartoe strekkend voorstel is reeds verzonden.

11-12-2020 
 8



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

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 1

Niet van toepassing. 03-07-2018 
 1

Geen. 03-07-2018 
 1

Doorstarten onderneming

Na een bespreking met de bestuurder is duidelijk dat een doorstart niet aan 
de orde is.

03-07-2018 
 1

Een doorstart in eigenlijke zin is niet gerealiseerd. Een aantal edities zijn 
onderhands verkocht.

23-10-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

Een boekhouding is bijgehouden. 03-07-2018 
 1



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 6 juni 2017 gedeponeerd. 03-07-2018 
 1

n.v.t. 11-12-2020 
 8

De aandelen zijn volgestort. 11-12-2020 
 8

Toelichting 
In onderzoek.

03-07-2018 
 1

Nee

Toelichting 
Er zijn geen indicaties van onbehoorlijk bestuur. De boekhouding is goed 
bijgewerkt en er zijn geen verdachte transacties gevonden, noch zijn er 
signalen en of indicaties die in die richting w ijzen. 

11-12-2020 
 8

Toelichting 
In onderzoek.

03-07-2018 
 1

Nee

Toelichting 
 Er zijn geen signalen en of indicaties die in die richting w ijzen.

11-12-2020 
 8

8. Crediteuren

€ 51.027,67

Toelichting 
Het UWV heeft een loonvordering ingediend.

26-11-2019 
 5



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 51.027,67

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020 
 8

€ 51.027,67

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9

€ 45.104,35 03-07-2018 
 1

€ 78.835,35 23-10-2018 
 2

€ 78.835,35

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020 
 8

€ 78.835,35

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9

€ 58.098,56 26-11-2019 
 5

€ 58.098,56

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020 
 8

€ 58.098,56

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

3 23-10-2018 
 2

4 05-02-2019 
 3

5

Toelichting 
Door het UWV is een concurrente vordering van € 2600,02 ingediend.

26-11-2019 
 5

€ 4.348,79 23-10-2018 
 2

€ 10.277,67 05-02-2019 
 3

€ 12.877,69 26-11-2019 
 5

€ 12.877,69

Toelichting 
Ongewijzigd.

11-12-2020 
 8

Eigenlijke afw ikkeling ex artikel 16 Fw 11-12-2020 
 8



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Voorzover bekend, zijn er geen procedures. 03-07-2018 
 1

10. Overig

Te gelde maken activa, vervolgen debiteurenposten. 03-07-2018 
 1

Overleg met bank over debiteurenposten. 23-10-2018 
 2

Vervolgen incasso debiteuren. 05-02-2019 
 3

De curator zal verder gaan met het aanschrijven van de debiteuren. 24-05-2019 
 4

Nu de bank is ingelost en met de nieuwe pandhouder aanvullende afspraken 
zijn gemaakt zal nadat goedkeuring van de rechter-commissaris is verkregen 
voor de hoogte van de boedelbijdrage een vervolg worden gemaakt met de 
incasso van de debiteuren.

26-11-2019 
 5

ongewijzigd 20-02-2020 
 6

Met de pandhouder zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris nadere 
afspraken gemaakt betreffende de kosten verbonden aan verder te treffen 
incassomaatregelen. Dit heeft er toe geleid dat tijdens de verslagperiode 
nieuwe incassomaatregelen zijn getroffen. Het wachten is thans op het 
resultaat van deze getroffen maatregelen.

05-06-2020 
 7

De incasso van de debiteuren is voltooid. Er zal met de pandhouder worden 
afgerekend. Daartoe is de pandhouder reeds aangeschreven. Vervolgens is 
het een kwestie van afrekenen en afw ikkelen. Dit kan op korte termijn zijn 
beslag krijgen.

11-12-2020 
 8



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Het faillissement is van recente datum. De termijn van afw ikkeling is nog 
onduidelijk.

03-07-2018 
 1

Het wachten is vooreerst op het resultaat van de incasso van de debiteuren. 26-11-2019 
 5

ongewijzigd 20-02-2020 
 6

ongewijzigd. 05-06-2020 
 7

 Op korte termijn. Vermoedelijk in de komende verslagperiode. 11-12-2020 
 8

Met de pandhouder is afgerekend. Het rechtmatigheidsonderzoek is ook 
voltooid zodat na vaststelling salaris curator het faillissement ex art.16 Fw 
kan worden opgeheven

05-03-2021
 9

4-6-2021 05-03-2021
 9

Bijlagen
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