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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Smart Business Publishers Noord B.V., h.o.d.n. IZZY MAIL 07-08-2018 
 1

Besloten vennootschap 07-08-2018 
 1

Uitgeven van tijdschriften en verhandelen van advertentieruimte. 07-08-2018 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 242.782,00 € -82.846,00 € 1.112.670,00

De gegevens zijn in onderzoek. 07-08-2018 
 1

Tijdens de verslagperiode zijn de aangereikte administratieve bescheiden 
verwerkt.

05-03-2021
 9

Verslagnummer 9
Datum verslag 05-03-2021
Insolventienummer F.17/18/53
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000055552:F001
Datum uitspraak 03-07-2018

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

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=338b89b8-bc7e-e811-80fb-005056805a75
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=6834d59e-ffce-e411-9ff5-005056ac6930


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

13 07-08-2018 
 1

€ 0,00 07-08-2018 
 1

€ 48.453,07 20-11-2018 
 2

€ 52.385,67 22-02-2019 
 3

€ 36.367,13 24-05-2019 
 4

€ 36.367,13

Toelichting 
ongewijzigd.

20-02-2020 
 6

€ 27.465,58

Toelichting 
Er heeft een enkele betaling plaatsgevonden te weten het voorschot salaris 
curator.

05-06-2020 
 7

€ 27.465,58

Toelichting 
Het saldo is ongewijzigd, verdere mutaties worden ook niet verwacht.

08-12-2020 
 8

€ 27.465,58

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9



Verslagperiode

Bestede uren

van 
3-7-2018

t/m 
7-8-2018

07-08-2018 
 1

van 
8-8-2018

t/m 
20-11-2018

20-11-2018 
 2

van 
21-11-2018

t/m 
22-2-2019

22-02-2019 
 3

van 
23-2-2019

t/m 
24-5-2019

24-05-2019 
 4

van 
25-5-2019

t/m 
25-11-2019

26-11-2019 
 5

van 
26-11-2019

t/m 
20-2-2020

20-02-2020 
 6

van 
21-2-2020

t/m 
5-6-2020

05-06-2020 
 7

van 
7-11-2020

t/m 
8-12-2020

08-12-2020 
 8

van 
7-12-2020

t/m 
3-3-2021

05-03-2021
 9



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 25 uur 16 min

2 13 uur 16 min

3 13 uur 5 min

4 14 uur 22 min

5 6 uur 42 min

6 2 uur 36 min

7 4 uur 36 min

8 1 uur 24 min

9 3 uur 54 min

totaal 85 uur 11 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder is Weslim BV. Daarvan is bestuurder de heer J. Hut. 07-08-2018 
 1

In onderzoek. 07-08-2018 
 1

In onderzoek. 07-08-2018 
 1

De failliet huurt een kantoorruimte in Drachten aan de Morra 2-41. 07-08-2018 
 1

De huurovereenkomst is beëindigd. De verhuurder heeft de vordering 
ingediend.

20-11-2018 
 2

Dalende omzet door digitalisering van reclameproducten en doordat een 
gelieerde onderneming, Smart Business Publishers West BV, is gefailleerd.

07-08-2018 
 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 
15

Toelichting 
Van 3 van de 15 personeelsleden was het dienstverband reeds beeindigd met 
ingang van 1 juli 2018.

07-08-2018 
 1

Personeelsleden 
13

07-08-2018 
 1

Datum Aantal Toelichting

5-7-2018 15 De dienstverbanden zijn beëindigd, deels voor zover vereist.

totaal 15

Bijwonen personeelsbijeenkomst UWV. 07-08-2018 
 1

3. Activa

Geen. 07-08-2018 
 1



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

3.9 Werkzaamheden andere activa

Kantoorinventaris, stoelen en bureau's (beperkt). Grotendeels eigendom van 
verhuurder, volgens bestuurder.

07-08-2018 
 1

Inventaris is verkocht. Afrekening zal nog plaatsvinden. 20-11-2018 
 2

De afrekening zal nog volgen. 22-02-2019 
 3

De kantoorinventaris valt onder het bodembeslag van de fiscus. 07-08-2018 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Onderhanden werk bestaande uit geplande uit
te geven edities

€ 43.000,00

totaal € 43.000,00 € 0,00

Het onderhanden werk is verkocht voor € 43.000,00, na 
toestemming/goedkeuring van de rechter-commissaris.

07-08-2018 
 1

De koopsom is betaald. 20-11-2018 
 2

Het tweede en laatste deel van de koopsom is betaald. 22-02-2019 
 3

Geen. 07-08-2018 
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteuren € 97.525,00

totaal € 97.525,00 € 0,00 € 0,00

De bank heeft beroep op pandrecht gedaan. De inning is onderwerp van 
overleg met de bank.

07-08-2018 
 1

Met de bank is overeenstemming bereikt over de inning van de debiteuren. De 
curator zal de inning op zich nemen op basis van de gebruikelijke 
boedelvergoeding van 10%.

20-11-2018 
 2

De debiteuren zijn aangeschreven. Veel vorderingen worden op inhoudelijke 
gronden betw ist. De curator is doende om de gegrondheid van de verweren te 
bespreken en te onderzoeken. 

22-02-2019 
 3

Over de verweren van de debiteuren heeft overleg met de bestuurder 
plaatsgehad. De bestuurder heeft de curator van (bewijs)stukken voorzien. De 
debiteuren zijn deels weer aangeschreven.  

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

Aanschrijven debiteuren, overleg bestuurder. 22-02-2019 
 3

Correspondentie met bestuurder. Aanschrijven 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

De debiteuren zijn eind januari opnieuw aangeschreven. 20-02-2020 
 6

De kwaliteit van de debiteurenportefeuille was ronduit slecht. Alle debiteuren 
hadden een valide reden om geen betalingen meer aan de boedel te doen. De 
incasso activiteiten zijn gestaakt.

08-12-2020 
 8



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5. Bank/Zekerheden

€ 87.949,28

Toelichting vordering van bank(en) 
Bank heeft vordering op de failliet en op de eveneens gefailleerde 
onderneming Smart Business Publisers West BV.

07-08-2018 
 1

Er zijn leasecontracten. 07-08-2018 
 1

De overeenkomsten zijn geëindigd. 22-02-2019 
 3

De bank heeft de gebruikelijke zekerheden, zoals pandrechten op debiteuren 
en borgstelling op bestuurder en natuurlijk bestuurder.

07-08-2018 
 1

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

Bank is seperatist. 07-08-2018 
 1

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 onbekend. 07-08-2018 
 1

Onbekend. 07-08-2018 
 1

Onbekend. 07-08-2018 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Toelichting 
Overleg met bank.

07-08-2018 
 1

Toelichting 
De gebruikelijke boedelvergoeding van 10% over de inning van de debiteuren 
is afgesproken. 

22-02-2019 
 3

Toelichting 
Met de borg is een boedelbijdrage afgesproken gelijk aan 50% van de 
opbrengst. Voor de afspraak met de borg dient nog de goedkeuring van de 
rechter-commissaris worden verkregen.

26-11-2019 
 5

Toelichting 
Met de borg/pandhouder zijn met goedkeuring van de rechter-commissaris 
nadere afspraken gemaakt betreffende de kosten verbonden aan verder te 
treffen incassomaatregelen.

05-06-2020 
 7



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

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 07-08-2018 
 1

Doorstarten onderneming

De onderneming is niet doorgestart. Het onderhanden werk van bestaande 
contracten is verkocht.

07-08-2018 
 1

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 07-08-2018 
 1

Aan de boekhoudplicht is voldaan. De boekhouding is netjes bijgehouden en 
bijgewerkt.

05-03-2021
 9

De jaarrekening over het boekjaar 2016 is op 6 juni 2017 gedeponeerd. 07-08-2018 
 1



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

N.v.t. 07-08-2018 
 1

N.v.t. 07-08-2018 
 1

Toelichting 
In onderzoek.

07-08-2018 
 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.

05-03-2021
 9

Toelichting 
In onderzoek.

07-08-2018 
 1

Nee

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

05-03-2021
 9

8. Crediteuren

€ 65.876,89 26-11-2019 
 5

€ 68.264,34

Toelichting 
Morra Facilities BV heeft tijdens de verslagperiode een vordering ingediend.

08-12-2020 
 8

€ 68.264,34 05-03-2021



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Toelichting 
Ongewijzigd.

 9

€ 50.162,25 07-08-2018 
 1

€ 51.764,25 26-11-2019 
 5

€ 51.764,25

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9

€ 50.584,15 26-11-2019 
 5

€ 51.615,01 08-12-2020 
 8

€ 51.615,01

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9

3 07-08-2018 
 1

5 20-11-2018 
 2

7 26-11-2019 
 5

7 05-03-2021
 9



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

€ 6.897,02 07-08-2018 
 1

€ 17.749,86 20-11-2018 
 2

€ 29.722,78 26-11-2019 
 5

€ 26.018,27

Toelichting 
De concurrente vordering van het UWV is geactualiseerd en verlaagd.

08-12-2020 
 8

€ 26.018,27

Toelichting 
Ongewijzigd.

05-03-2021
 9

Gelet op de hoogte van de boedelvorderingen zal er ex artikel 16 FW eigenlijke 
opheffing volgen. 

08-12-2020 
 8

9. Procedures

Voor zover bekend zijn er geen procedures aanhangig. 07-08-2018 
 1

10. Overig



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Overleg met verhuurder over bodemzaken, overleg met bank omtrent 
pandrecht en debiteuren.

07-08-2018 
 1

Vooreerst wordt de inning van de debiteuren opgepakt. 20-11-2018 
 2

De inning van de debiteuren zal worden vervolgd. 22-02-2019 
 3

De curator zal verder gaan met het aanschrijven van de debiteuren en, waar 
mogelijk, ingaan op de gevoerde verweren. 

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

De debiteuren zijn eind januari opnieuw aangeschreven. De komende 
verslagperiode zal de voortgang van de incasso moeten worden gemonitord. 

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

Nog onbekend. Het faillissement is van recente datum. 07-08-2018 
 1

De afw ikkeling is afhankelijk van de incasso van de debiteuren. 05-06-2020 
 7

De incasso van de debiteuren is een sof gebleken. De kwaliteit van de 
debiteurenportefeuille was ronduit slecht. Alle debiteuren hadden een valide 
reden om geen betalingen meer aan de boedel te doen. De incasso activiteiten 
zijn gestaakt. 
De komende verslagperiode staat in het teken van het 
rechtmatigheidsonderzoek. Daarna kan opheffing volgen.

08-12-2020 
 8

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Er zijn geen 
onregelmatigheden vastgesteld. Er kan verder worden afgewikkeld ex art 16 
Fw. Eerst zal het salaris curator moeten worden vastgesteld. Vervolgens kan 
worden vastgesteld welk deel van de resterende boedelschulden kan 
worden voldaan. De curator zal een verzoek indienen tot vaststelling van het 
salaris.

05-03-2021
 9

4-6-2021 05-03-2021
 9



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen
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