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EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW  

IN HET FAILLISSEMENT VAN 

CREM B.V. 

 
 
Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CREM 

B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

34191199, statutair gevestigd te Amsterdam en (voorheen) 

zaakdoende te (1012 VA) Amsterdam aan de Spuistraat 104 D, 

hierna te noemen: ‘CREM’. 

Faillissementsnummer :   F.13/16/233 

Datum uitspraak : 17 mei 2016 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Curator  :   mr. D.M. van Geel (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 
Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470,  

   e-mail: vangeel@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. A.E. de Vos 

 
Activiteiten onderneming : CREM exploiteert een onderneming die zich richt op het advies, 

onderzoek, training en methodiek-ontwikkeling op het gebied van 

milieu en duurzaamheid. 

Omzetgegevens : 2011: EUR 1.863.779,= 

   2012: EUR 1.696.611,= 

   2013: EUR 1.310.596,= 

   2014: EUR 1.087.779.= 

  2015: EUR 1.181.810,= 

  2016: EUR 318.695,= (tot datum faillisseemet) 

Personeel gemiddeld aantal : 19 

 

Datum verslag : 21 juni 2016 

Verslagperiode : 17 mei 2016 - 20 juni 2016 

Bestede uren in verslagperiode : 65,6 uren 

Bestede uren totaal :  65,6 uren 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 16.997,89 

 
 
ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009. 

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam 

en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 
CREM is bij notariële akte van 28 mei 2003 opgericht. De aandelen in CREM worden gehouden 
door Steenhuisen Consultancy B.V. en Environment Management Consultancy B.V., die een 
belang van respectievelijk 40% en 60% in CREM hebben. 
 
Ook het bestuur wordt gevormd door Steenhuisen Consultancy B.V. en Environment 
Management Consultancy B.V., waarvan de heren F. Steenhuisen respectievelijk V. De Lange 
bestuurder zijn. Laatstgenoemden zijn indirect c.q. feitelijk bestuurder van CREM. Beide 
bestuurders zijn alleen/zelfstandig bevoegd. 

 

1.2  Winst en verlies 

 2011: EUR     3.712,= winst 

 2012: EUR   22.176,= winst 

 2013: EUR 244.443,= verlies 

 2014: EUR 290.909,= verlies 

 2015: EUR   64.535,= verlies 

 2016: onbekend 

 

1.3 Balanstotaal 

 2011: EUR 971.903,= 

 2012: EUR 961.191,= 

 2013: EUR 437.047,= 

 2014: EUR 261.171,= 

 2015: EUR 204.415,= 

 2016: onbekend 

 

 De curator zal onderzoek doen naar de juistheid van bovenstaande cijfers en de ontbrekende  

 gegevens. 

 

1.4 Verzekeringen 

 CREM beschikt over de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. De curator zal de polissen 

opvragen en indien opportuun beëindigen. Daarbij zal aanspraak gemaakt worden op restitutie 

van eventuele vooruitbetaalde premies. 

 

1.5 Huur / verhuur 
CREM huurde een kantoorruimte aan de Spuistraat 104 D te (1012 VA) Amsterdam. De curator 
heeft, met machtiging van de rechter-commissaris, de huurovereenkomst opgezegd ex artikel 
39 Fw. De curator beoogt in overleg te treden met de verhuurder om afspraken te maken over 
de oplevering. 
 
Onderverhuur  

 Een tweetal kamers van de kantoorruimte aan de Spuistraat 104 D die CREM huurt, worden 

onderverhuurd. De onderhuurders betalen een onderhuurprijs van EUR 800,= ex btw per 

maand. De curator heeft de onderhuurders geïnformeerd over de gevolgen van het 

faillissement. Zo lang de curator in staat is het huurgenot te verschaffen kunnen de 

onderhuurders in het gehuurde blijven. De curator incasseert voor die periode ook de 

onderhuurpenningen.  

 

1.6 Oorzaak faillissement 
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 Activiteiten 
 CREM richt zich op het advies, onderzoek en training over vraagstukken op het gebied van 
milieu en duurzaamheid. CREM werd voornamelijk ingeschakeld door overheden en 
maatschappelijke organisaties.  
 
De opdrachten die CREM uitvoerde waren projectmatig georganiseerd. CREM had diverse 
raamovereenkomsten gesloten met overheden, op basis waarvan periodiek offerteverzoeken 
werden ontvangen. CREM fungeerde zowel als hoofdaannemer bij projecten, maar ook als 
onderaannemer. In de gevallen waar CREM fungeerde als hoofdaannemer, werden veelal 
derden ingeschakeld voor de uitvoering van deelaspecten van het project. In de kern is CREM 
een organisatie die de uren van haar medewerkers verkoopt. Vereist is daarbij dat medewerkers 
voldoende declarabel werken en het uurtarief voldoende is, om tenminste de totale 
(overhead)kosten te dragen.  
 
Ten tijde van de faillietverklaring waren er nog 28 lopende projecten. Deze zijn door de curator 
deels voortgezet, deels overgedragen en deels gestaakt. Hiervoor wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6 van dit verslag.  
 

Van het bestuur vernam de curator dat in de markt waarin CREM opereert, projecten worden 

gegund op basis van persoonlijke expertise, vaardigheden en netwerk van medewerkers. 

Aanbestedingen worden volgens het bestuur gewonnen of verloren op basis van de CV.’s van 

de medewerkers. Projecten zijn daarmee ook gekoppeld aan medewerkers van CREM. Deze 

omstandigheden maken dat projecten in veel gevallen beperkt overdraagbaar zijn aan een 

derde partij. 

 
Oorzaken van het faillissement 
Het bestuur heeft over de oorzaken van het faillissement als volgt verklaard: 
 

 de economische crisis: bedrijven gaven daardoor geen prioriteit aan het uitbesteden van 
projecten op het gebied van milieu en duurzaamheid; 

 de beleidsprioriteiten van verschillende kabinetten zorgden voor minder budget voor 
projecten op het gebied van milieu en duurzaamheid; 

 niet verleende ontslagaanvragen, waardoor het personeelbestand niet mee kon veranderen 
met de expertise die vereist is in de steeds veranderende markt en personeelskosten hoog 
bleven; 

 een aantal (langdurig) zieke medewerkers; 

 sterk toenemende concurrentie van (met name) zzp-ers die vanwege de lage overhead 
kosten van een zzp-er tarieven konden bieden waarmee CREM niet kon concurreren. 

 
De curator onderzoekt de oorzaken van het faillissement. 
 

 

2. PERSONEEL 

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 
12 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

 19 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging 
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 Met machtiging van de rechter-commissaris zijn de werknemers, voor zover zij op dat moment 

nog in dienst waren van  CREM, op 20 mei 2016 ontslagen. De curator heeft via het UWV de 

Loongarantieregeling in werking gesteld. 

 

Het grootste gedeelte van de werknemers zijn, in beginsel, vrijgesteld van werkzaamheden. 

 

 

3. ACTIVA 

 
Onroerende zaken 
3.1  Beschrijving 

 De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.2  Beschrijving 

Tot de boedel van CREM behoort de bedrijfsinventaris als aanwezig in de kantoorruimte aan de 

Spuitstraat 104 D te Amsterdam. Het betreft voornamelijk kantoorinventaris, die sterk verouderd 

is. ING Bank N.V. heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op (o.a.) de inventaris. In 

opdracht van de bank is de kantoorinventaris inmiddels getaxeerd.   

 

De curator onderzoekt het pandrecht van de bank, alsmede de mogelijkheden de inventaris 

(eventueel in opdracht van, of in overleg met, ING Bank N.V.) te gelde te maken. 

 

Een klein gedeelte van de kantoorinventaris is in het kader van de doorstart onderhands 

verkocht aan de doorstartende partij. Verwezen wordt naar hoofdstuk 6. 

 

3.3  Verkoopopbrengst 

 EUR 90,= 

 

3.4 Boedelbijdrage 

 Niet aan de orde, vanwege de toepassing van het bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Zie 

hieronder 3.5. 

 

3.5  Bodemvoorrecht fiscus 

 Het voorrecht van de Belastingdienst ingevolge artikel 21 Iw 1990 is van toepassing op de 

aangetroffen bedrijfsinventaris. Op grond van artikel 57 lid 3 Fw oefent de curator dit voorrecht 

ten behoeve van de Belastingdienst uit. De Belastingdienst dient evenwel mee te delen in de 

algemene faillissementskosten. In voorkomend geval zal de curator aanspraak maken op (een 

deel van) de opbrengst van de kantoorinventaris. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.6 Beschrijving 

 CREM beschikte ten tijde van het faillissement over 28 nog niet afgeronde 

opdrachten/projecten. De looptijd en status van deze projecten varieert.  

 

De curator heeft een analyse gemaakt van het onderhanden werk op projectniveau om te 

komen tot het inzicht welke projecten zich lenen voor voortzetting of overdracht. Voor een 

beschrijving van de projecten die worden overgedragen en worden voortgezet, wordt verwezen 

naar hoofdstuk 6. 
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3.7 Verkoopopbrengst 

Verwezen wordt naar hoofdstuk 6. 

 

3.8 Boedelbijdrage 

 Niet van toepassing. 

 

Andere activa 

3.9 Beschrijving 

De aanspraken van CREM op intellectuele eigendomsrechten bestaan uit aanspraken op de 

auteursrechten, handelsnaam (incl. goodwill), de domeinnaam, de ‘huisstijl’ van, en ontwikkelde 

informatie en materiaal op, de website. CREM heeft gedurende de afgelopen jaren een goede 

reputatie en een breed klantenbestand opgebouwd. 

 

3.10 Verkoopopbrengst immaterieel actief 

 De IE-rechten en de goodwill zijn als onderdeel van het immateriële actief verkocht voor een 

koopsom van EUR 4.000,=. 

 

Verwezen wordt ook naar de onderbouwing in hoofdstuk 6. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

4.1 Omvang debiteuren 

Op datum faillissement had CREM een debiteurenportefeuille van circa EUR 64.000,=. ING 

Bank N.V. stelt een pandrecht te hebben op de vorderingen uit de debiteurenportefeuille. De 

curator zal de rechtsgeldigheid van het pandrecht onderzoeken. 

 

Uitgaande van de rechtsgeldigheid van het pandrecht, heeft de curator ING Bank N.V. een 

voorstel gedaan tot incasso van de debiteurenportefeuille. De curator verwacht hierover in de 

navolgende verslagperiode nader te kunnen rapporteren. 

 

4.2 Opbrengst 

 Vooralsnog nihil. 

 

4.3 Boedelbijdrage 

 Vooralsnog nihil. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

CREM bankierde bij ING Bank N.V. De rechtsverhouding bestaat uit een rekening-

courantkrediet. ING Bank N.V. heeft gesteld dat zij een pandrecht heeft op de inventaris en 

vorderingen van CREM.   

 

Ten tijde van het faillissement had ING uit hoofde van het rekening-courantkrediet een vordering 

op CREM van circa EUR 110.000,=.  

 

5.2 Leasecontracten 
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 Door CREM werden geen voertuigen geleased. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden 

 ING Bank N.V. heeft aanspraak gemaakt op: 

- een stil pandrecht op de bedrijfsinventaris; 

- een stil pandrecht op de bedrijfs-/ en handelsvoorraden; 

- een stil pandrecht op alle vorderingen op derden. 

 

 De curator verwacht de rechtsgeldigheid van het pandrecht van ING Bank N.V. in de 

navolgende verslagperiode te kunnen verifiëren. 

 

5.4 Separatistenpositie 

 De Belastingdienst heeft een positie. De exacte omvang daarvan wordt onderzocht. Er lijken 

echter belastingschulden te zijn waarvoor het bodemvoorrecht van artikel 21 IW 1990 geldt. De 

curator zal aanspraak maken op (een deel van) de opbrengst en dat gedeelte voorshands 

behouden ingevolge artikel 57 lid 3 Fw vanwege het fiscaal voorrecht dat hoger gerangschikt is 

dan het eventuele pandrecht van ING Bank N.V. 

 

5.5 Boedelbijdragen 

 Voorshands is van een boedelbijdrage nog geen sprake.  

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud 

 De leverancier van apparatuur voor mobiele telefonie heeft zich op een eigendomsrecht ten 

aanzien van de telefoons beroepen die zich in de bedrijfsruimte van CREM bevinden. 

 

De curator zal de eigendomsaanspraken verder onderzoeken. 

 

5.7 Reclamerechten 

 Vooralsnog is er geen beroep op een recht van reclame gedaan. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Voortzetten 

6.1 Na een grondige analyse van de lopende projecten heeft de curator een selectie gemaakt van 

de projecten die qua voortgang, looptijd en opdrachtgever door de boedel kunnen worden 

voortgezet. Een aantal projecten kon namelijk niet door de boedel worden voortgezet, omdat de 

einddatum van die projecten ruim na het einde van de opzegtermijn van de voor dat project 

benodigde werknemers lag. 

 

 Met toestemming van de rechter-commissaris zet de boedel een negental projecten voort. Het 

bestuur van CREM heeft zich in het kader van de doorstart – om niet – verbonden om 

assistentie en begeleiding te verlenen, zodat de projecten succesvol kunnen worden afgemaakt 

binnen de opzegperiode van de werknemers. 

 

Opbrengst voortzetting 

6.2 Daarmee zou een omzet kunnen worden gerealiseerd van circa EUR 82.618,=. Er dienen echter 

ook kosten van derden te worden voldaan, zodat een uiteindelijke opbrengst voor de boedel zou 

resteren van ongeveer EUR 42.256,=. 

 

Doorstart 
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6.3  Het bestuur heeft aangegeven interesse te hebben in het voor eigen rekening en risico 

overnemen van een aantal andere projecten. De curator heeft die projecten gewaardeerd aan 

de hand van de nog te realiseren omzet. Een aantal projecten kent een omzet die afhankelijk is 

van meerdere onzekere factoren. Om die reden heeft de curator ten aanzien van die projecten 

een omzetafhankelijke koopsom afgesproken. 

 

6.4 De curator heeft tevens onderzocht in hoeverre een doorstart te realiseren is met een derde 

partij. Dat bleek geen reële optie.  

 

 Veel projecten zijn niet overdraagbaar vanwege aan aanbesteding verbonden voorwaarden. 

Overheidsinstanties moeten projecten veelal opnieuw aanbesteden in het geval de 

opdrachtnemer in faillissement of surseance van betaling terecht komt. Ook heeft de curator 

vernomen dat het voorkomt dat contractueel is overeengekomen dat projecten in dergelijke 

gevallen (automatisch) aan de partij worden toegekend die als tweede is geëindigd in de 

aanbestedingsprocedure. Ook verzetten vele opdrachtgevers zich tegen overdracht aan een 

andere partij dan het bestuur.  

 

Opbrengst doorstart 

6.5 De koopprijs van de in de doorstart overgedragen projecten bedraagt EUR 16.012,=, nog te 

vermeerderen met de omzetafhankelijke koopsommen van de projecten met een onzekere 

omzet. De koopprijs van de intellectuele eigendomsrechten (EUR 4.000,=) en een klein gedeelte 

van de kantoorinventaris (EUR 90,=) bedraagt in totaal EUR 4.090,=, zodat het vaste gedeelte 

van de koopprijs een bedrag van EUR 20.102,= bedraagt. 

 

6.6 Van het bedrag van EUR 20.102,= is bij ondertekening van de overeenkomst een gedeelte van 

EUR 15.102,= voldaan. Het restant, een bedrag van EUR 5.000,= wordt door de curator 

rechtstreeks aan een opdrachtgever gefactureerd. De betaling van de resultaatafhankelijke 

koopsommen van de projecten met een onzekere omzet vindt begin 2017 plaats.  

 

Boedelbijdrage 

6.7 (Nog) niet aan de orde. Met uitzondering van het reeds verkochte gedeelte van de 

kantoorinventaris, behoorden de verkochte goederen tot het vrij actief. 

 

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Boekhoudplicht 

De curator heeft de (deels digitale) administratie ontvangen van het bestuur. Op het eerste 

gezicht lijkt voldaan te zijn aan de boekhoudplicht. 

 

De curator zal nader onderzoek verrichten. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen 

- De jaarrekening over 2003 is gedeponeerd op 9 juni 2004 

- De jaarrekening over 2004 is gedeponeerd op 13 juni 2005 

- De jaarrekening over 2005 is gedeponeerd op 3 april 2006 

- De jaarrekening over 2006 is gedeponeerd op 11 mei 2007 

- De jaarrekening over 2007 is gedeponeerd op 10 november 2008 

- De jaarrekening over 2008 is gedeponeerd op 2 juli 2009 

- De jaarrekening over 2009 is gedeponeerd op 18 oktober 2010 

- De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 30 januari 2012 
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- De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 23 januari 2013 

- De jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 9 oktober 2013 

- De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 17 juli 2014 

- De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 2 juli 2015 

 

Alle jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd. 

  

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 

 Gelet op de omvang van de onderneming is een accountantsverklaring niet vereist. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen 
 Door de directe werking van de Wet Flex-B.V. is het gebruikelijke onderzoek naar de voldoening 
aan de volstortingsplicht nog slechts beperkt relevant. Het overgangsrecht bepaalt, dat schade 
die is ontstaan vóór inwerkingtreding van de Wet Flex-B.V. (op 1 oktober 2012), naar het oude 
BV-recht moet worden bepaald.  
 
Daarnaar zal onderzoek worden gedaan. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur 

 In onderzoek. 

 

7.6 Paulianeus handelen 

 In onderzoek. 

 

 

8. CREDITEUREN  

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, eigendomsvoorbehoud 

en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van de curator staan op 

het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

8.1 Boedelvorderingen 

 Salaris curator en kosten: PM 

 UWV: PM 

 Verhuurder: PM 

   

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

 (Nog) niet bekend. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

 (Nog) niet bekend. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

 De curator is (nog) niet bekend met andere preferente crediteuren. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

 5 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

 EUR 105.620,65 
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

 Vooralsnog onbekend.   

 

 

9. PROCEDURES 

 

 Voor zover bekend is CREM niet betrokken bij juridische procedures.  

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

 Nog niet bekend.  

 

10.2 Plan van aanpak 

 De belangrijkste werkzaamheden zullen bestaan uit: 

- de voorkomende beheers- en vereffeningswerkzaamheden; 

- het afwikkelen van de doorstart; 

- het toezien op de voortzetting van de lopende projecten; 

- het overleg met ING ter zake de verkoop van de inventaris en de incasso van de debiteuren; 

- het afwikkelen van de huur- en onderhuurovereenkomst en oplevering van het pand; 

- Communicatie met crediteuren en overige zekerheidsgerechtigden; 

- Alle bijkomende werkzaamheden 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

 Over drie maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de faillissementsgriffie van de rechtbank Amsterdam op 17 

juni 2016. 

 

 

 

mr. D.M. van Geel, 

curator 

 

 

 

 

 

 


