
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Security Safety Services B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en 
(voorheen) kantoorhoudende aan Jonker Fransstraat 124A te (3031 AX) Rotterdam.

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Beveiliging via beveiligingssystemen.
Het ontwikkelen, leveren, installeren van beveiligingsoplossingen, (elektrische) materialen 
(alarm, brandinstallaties en camerainstallaties), alsmede ontwikkelen en geven van cursussen 
o.a. op het gebied van beveiliging."

Omzetgegevens

Thans nog onbekend.

Nog onbekend.

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 6,49

€ 831,49

€ 2.923,36

 € 3.042,48

Verslagperiode

31 mei 2016 tot en met 30 juni 2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006429:F001

31-05-2016

mr. W.J. Geurts - de Veld

Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/16/291
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1 juli 2016 tot en met 3 oktober 2016

4 oktober 2016 tot en met 3 januari 2017

4 januari 2017 tot en met 22 maart 2017

23 maart 2017 tot en met 21 september 2017

Bestede uren in verslagperiode

7,3 uren

8,7 uren

6,30 uren

6,10 uren

8 uur en 30 minuten

Bestede uren totaal

7,3 uren

16 uren

22,30 uren

28,40 uren

36 uur en 54 minuten

Toelichting

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag 
onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor 
een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de 
in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Security Safety Services B.V. is op 22 oktober 2013 opgericht en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer I. Akgüc.

1.2 Winst en verlies

Nog onbekend.

Nog onbekend; zie verder punt 7.1.

1.3 Balanstotaal

Nog onbekend.

Nog onbekend; zie verder punt 7.1.

1.4 Lopende procedures

Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

Op naam van gefailleerde waren verzekeringen voor haar voertuigen aangegaan. Deze 
zijn/zullen door de curator zo snel mogelijk worden beëindigd.

Aangezien de auto's verkocht zijn, zijn deze verzekeringen beëindigd. 

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een pand aan de Jonker Fransstraat te Rotterdam. Deze 
huurovereenkomst is reeds voor het uitspreken van het faillissement beëindigd.

1.7 Oorzaak faillissement

Naar mededeling van de directie zag gefailleerde zich geconfronteerd met een achterblijvende 
/ teruglopende omzet, terwijl zij onvoldoende in staat bleek haar kosten te beperken. 
Daarnaast zouden verschillende opdrachtgevers van gefailleerde op hun beurt zijn gefailleerd, 
waardoor vorderingen onbetaald zijn gebleven, én zijn op een belangrijk project van 
gefailleerde materialen ontvreemd, waarvoor geen verzekeringsdekking bestond. Toen de 
huurovereenkomst eindigde (oktober 2015) zijn de activiteiten beëindigd. De bestuurder heeft 
geprobeerd tot regelingen te komen met de crediteuren, maar met een aantal daarvan is dit 
niet gelukt, waardoor het faillissement onvermijdelijk was.
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde is eigenaar van twee voertuigen, te weten een Volkswagen Transporter en een 
Fiat Seicento. Beide voertuigen hebben - naar het zich laat aanzien - geen substantiële 
waarde.

Beide auto's zijn met toestemming van de rechter-commissaris verkocht voor een totaalbedrag 
van € 2.750,-. De curator merkt op dat de voertuigen waren verpand en de opbrengst om die 
reden - na aftrek van de boedelbijdrage - is afgedragen aan de pandhouder.

Pagina 4 van 13

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

21-09-2017Datum:Nummer: 5



3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

€ 2.750,-.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 825,-.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

De fiscus heeft een bodemvoorrecht.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Contact met bestuurder, mogelijk geïnteresseerde partijen en financier.

Afwikkeling verkoop. De curator verwacht dat zijn werkzaamheden in het kader van dit punt 
daarmee zijn afgerond. 

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

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De curator heeft een creditsaldo bij de ING Bank N.V. aangetroffen van € 6,49. Dit is 
overgemaakt naar de derdengeldenrekening van de curator.
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Op een rekening bij ING Bank bleek nog een creditsaldo van € 2.091,87 te staan. Dit 
bedrag is overgemaakt naar de faillissementsrekening.

De curator heeft tevens een teruggaaf van de Regionale Belastinggroep van € 119,12 op 
de faillissementsrekening ontvangen. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Saldo ING € 6,49.

€ 2.091,87 en € 119,12

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Correspondentie met ING, verder geen werkzaamheden.

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet van toepassing.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing.

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Qredits heeft opgetreden als financier van gefailleerde. Qredits heeft een vordering tot een 
bedrag van € 14.657,36 ingediend.

De vordering van Qcredits is vanwege de doorgestorte opbrengst van de auto verlaagd 
naar een bedrag van € 12.732,36.
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5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Qredits heeft een pandrecht op vrijwel alle activa van gefailleerde, kernachtig te omschrijven 
als de bedrijfsuitrusting, de voorraden en de vorderingen.

In verband met het pandrecht van Qredits heeft de curator € 1.925 van de verkoopopbrengst 
van de auto's aan haar overgemaakt. 

5.4 Separatistenpositie

Ja. Qredits heeft aangegeven zelf tot uitwinning van haar pandrecht over te willen gaan.

In nader overleg met Qredits heeft de curator de verkoop opgepakt en afgewikkeld. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

€ 825,-.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie met Qredits, overleg over eventuele medewerking aan onderhandse verkoop 
van zekerheidsobjecten door curator.

Afronding overleg Qredits en afwikkeling verkoop.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

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

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft de administratie bij de bestuurder opgevraagd. Na ontvangst hiervan zal hij 
onderzoeken of er voldaan is aan de boekhoudplicht.

De curator heeft de bestuurder diverse malen verzocht de administratie aan te leveren. Tot op 
heden is daar nog geen gehoor aangegeven. In verband hiermee heeft de curator verdere 
maatregelen getroffen. Zie ook 7.5.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen over 2013 en 2014 zijn niet (tijdig) gedeponeerd.

Zie voor de opvolging van dit punt verder punt 7.5.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op de omvang van gefailleerde is zij vrijgesteld van deze verplichting.
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7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De curator zal dit onderzoeken.

Daar de curator geen inzage in de administratie heeft gekregen, kan er thans nog geen 
uitspraak worden gedaan of de aandelen al dan niet zijn volgestort. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Daar de bestuurder na meerdere verzoeken nog steeds geen deugdelijke administratie heeft 
overhandigd, maar ook gelet op het feit dat de jaarrekeningen over 2013 en 2014 niet tijdig zijn 
gedeponeerd, is er sprake van onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW. De curator heeft de 
bestuurder dan ook aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Deze aansprakelijkstelling is 
door het bestuur betwist. De curator wacht de onderbouwing van de betwisting af. 

Gedurende de verslagperiode heeft de curator contact onderhouden met de (advocaat van) de 
bestuurder, over de door de curator gestelde bestuurdersaansprakelijkheid. Dit heeft het 
standpunt van de curator niet gewijzigd. Gelet daarop zal de curator nadere 
(rechts)maatregelen treffen, tenzij tot een regeling wordt gekomen. De curator verwacht op dit 
moment niet dat tot een regeling zal worden gekomen. 

De curator neemt nog steeds het standpunt in dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat de 
bestuurder aansprakelijk is voor het boedeltekort. Gedurende de verslagperiode is hier contact 
over geweest, waarbij gesproken is over een mogelijke minnelijke regeling. De bestuurder en 
de curator hebben geen minnelijke regeling bereikt. Met name vanwege het vrijwel geheel 
ontbreken van administratie heeft de curator melding van faillissementsfraude gedaan. 

In vervolg op de melding van faillissementsfraude is de curator overgegaan tot het doen 
van aangifte van faillissementsfraude. Deze wordt opgepakt door de instanties. Nu uit 
de verhaalsinformatie van de Belastingdienst niet blijkt van relevante traceerbare 
verhaalsobjecten van de bestuurder, acht de curator dit punt vooralsnog afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

De curator zal onderzoeken of sprake is van paulianeus handelen.

Nog in onderzoek.

Er is de curator niet van paulianeus handelen gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

Het opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek.
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Het nemen van de nodige stappen met betrekking tot de aansprakelijkstelling van het bestuur 
voor het faillissementstekort, alsmede het verder opzetten van een rechtmatigheidsonderzoek 
indien en voor zover alsnog de administratie is ontvangen. 

Soortgelijke werkzaamheden als in de vorige periode alsmede divers contact met de (advocaat 
van) de bestuurder. 

Contact met (de advocaat van) de bestuurder en de officiële instanties.

Afronden rechtmatigheidsonderzoek; doen van aangifte van faillissementsfraude.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 1.696 ingediend.

De Belastingdienst heeft een totale preferente vordering van € 9.036 ingediend.

De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 9.694,- ingediend. 

De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 9.965,- ingediend. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft tot op heden geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

De aanvrager van het faillissement, te weten Hertek B.V., heeft haar vordering van € 1.133,90 
als preferente vordering (ex artikel 3:288 sub a BW) ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

2

3

4

Pagina 10 van 
13

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

21-09-2017Datum:Nummer: 5



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.506,68

€ 28.732,05

€ 26.848,94

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de vraag of al dan niet uitkering aan de 
schuldeisers kan worden gedaan.

De verwachting is thans dat er geen uitkering aan de schuldeisers kan plaatsvinden. 

8.8 Werkzaamheden

Na ontvangst van de administratie de bekende schuldeisers uitnodigen hun vordering in te 
dienen en het verder inventariseren van de schuldenlast.

Het verder inventariseren van de schuldenlast. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomst 
van het rechtmatigheidsonderzoek.
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De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomst 
van het rechtmatigheidsonderzoek/de ontwikkelingen terzake de door de curator gestelde 
bestuurdersaansprakelijkheid. 

Daar het rechtmatigheidsonderzoek ook afgerond is en er verder geen andere 
werkzaamheden meer zijn uit te voeren, zal de curator de rechter-commissaris 
verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing wegens de 
toestand van de boedel. 

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op:
- controle op de uitwinning van de zekerheidsrechten door Qredits;
- rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich de komende periode met name richten op: 
- rechtmatigheidsonderzoek;
- stappen nemen met betrekking tot een eventuele bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure;
- verder inventariseren van de schuldenlast. 

De curator zal zich de komende periode met name richten op verdere stappen ter zake van de 
bestuurdersaansprakelijkheid.  

Gedurende de komende verslagperiode zal de curator naar zijn huidige verwachting de 
rechtmatigheidsaspecten afwikkelen.

Zie 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het derde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het vierde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

Niet van toepassing. 

10.4 Werkzaamheden

- Het onderzoeken van de rechtmatigheidsaspecten;
- Het aanschrijven van de bekende schuldeisers;

Zie 10.2.
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Zie 10.1. 
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