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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

SHOQ B.V. 06-02-2020
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SHOQ B.V. 
(hierna: "SHOQ"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
70644187, statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres: 
Weteringschans 128 te (1017 XV) Amsterdam.

06-02-2020
 1

SHOQ was actief als reclamebureau en hield zich met name bezig met het 
bedenken en opzetten van zogenoemde 'full funnel' campagnes. SHOQ heeft 
in het verleden opdrachten uitgevoerd voor (merken van) diverse grote 
ondernemingen en instellingen.

06-02-2020
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 547.868,00

2018 € 646.430,12 € -117.497,10 € 210.264,09

Verslagnummer 1
Datum verslag 06-02-2020
Insolventienummer F.13/19/413
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000125022:F001
Datum uitspraak 31-12-2019

R-C mr. M. de Vries
Curator mr M. Moeliker

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=66d57524-b62b-ea11-80ec-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=c194f090-c88d-e911-80dd-0050568031ed


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De financiële gegevens 2018 zijn afkomstig uit de balans / w inst- en 
verliesrekening zoals die uit het grootboek volgt. Het omzetcijfer over 2019 
heeft de curator vernomen van de bestuurders. Het bedrag is afkomstig van 
een totaaloverzicht 2019. De curator is nog in afwachting van verdere 
financiële gegevens. 
De balans / w inst - en verliesrekening over de periode januari tot en met mei 
2019 geeft de volgende financiële data:
Omzet: € 280.680,13
Verlies: € 151.905,72
Balanstotaal: € 303.168,01

In de akte van oprichting van SHOQ van 16 januari 2018 is opgenomen dat 
het eerste boekjaar ultimo december 2019 eindigt. Over het jaar 2018 is om 
die reden geen jaarrekening opgesteld en gedeponeerd.

06-02-2020
 1

6 06-02-2020
 1

€ 5.642,70 06-02-2020
 1

van 
31-12-2019

t/m 
5-2-2020

06-02-2020
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 67 uur 0 min

totaal 67 uur 0 min

Dit openbaar verslag en tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of 
jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 
mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en 
juistheid daarvan. Dit openbaar verslag berust in elk geval deels op 
informatie die de curator van de vennootschap en derden heeft verkregen. 
Het is onder meer mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, 
nog niet geopenbaard kan worden of – achteraf – bijgesteld dient te worden. 
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 
perspectieven voor crediteuren en/of andere belanghebbenden. Aan dit 
verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

06-02-2020
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1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

SHOQ is op 16 januari 2018 opgericht. Sinds de oprichting zijn de volgende 
entiteiten bestuurders:
(a) SHOQ Beheer B.V., een vennootschap waarvan A. Kosman en M.L. 
Handgraaf-Kosman de bestuurders zijn;
(b) Oskar Bolhuis Beheer B.V., een vennootschap waarvan O.R. Bolhuis enig 
aandeelhouder en bestuurder is.
De bestuurders van SHOQ houden ieder 50% van de aandelen.

06-02-2020
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De indirect bestuurders hebben laten weten dat SHOQ niet bij lopende 
procedures betrokken is. Tot op heden is de curator evenmin gebleken van 
lopende procedures.

06-02-2020
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Eventuele nog bestaande verzekeringsovereenkomsten waarvan 
voortzetting niet langer noodzakelijk is, zullen worden beëindigd. 

06-02-2020
 1

SHOQ huurt een bedrijfsruimte aan de Weteringschans 128 te (1017 XV) 
Amsterdam. Door SHOQ is aan de verhuurder een bankgarantie verstrekt 
voor een bedrag van € 30.000 voor de door SHOQ verschuldigde huur. Een 
deel van de bedrijfsruimte wordt met medeweten van de verhuurder door 
SHOQ onderverhuurd aan een derde partij. 

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de 
huurovereenkomst ex artikel 39 Fw opgezegd, met inachtneming van de 
gebruikelijke opzegtermijn van maximaal drie maanden. De curator heeft de 
onderhuurovereenkomst opgezegd tegen dezelfde termijn.

Een operational lease-overeenkomst met betrekking tot een auto die werd 
gebruikt door één van de bestuurders is beëindigd. De auto is begin januari 
2020 opgehaald door de leasemaatschappij.

06-02-2020
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1.5 Oorzaak faillissement

De indirect bestuurders van SHOQ hebben kort na het uitspreken van het 
faillissement de volgende toelichting gegeven:

Begin 2018 zijn de indirecte bestuurders een samenwerking aangegaan en 
hebben SHOQ opgericht. De intentie was een nieuwe werkwijze te 
introduceren in een veranderende markt voor reclame. 

Binnen SHOQ is vervolgens een nieuwe manier van werken opgesteld die 
klanten kan helpen de digitale toekomst nog beter tegemoet te gaan. Deze 
methode sloeg aan, maar was nog vrij moeilijk om eigen te maken onder de 
marketeers. De methode werd dus wel geprobeerd en er kwamen goede 
resultaten uit, maar er werden weinig vervolgcampagnes op ingericht omdat 
veel bedrijven nog traditioneel opereren en hier niet de kennis voor hadden. 
Een samenwerkingsverband met een langetermijnvisie was essentieel, maar 
bleek moeilijk te realiseren bij nieuwe klanten.

Aansluitend zagen de indirecte bestuurders dat de huidige klanten steeds 
meer in huis gingen doen en minder w ilden uitbesteden aan SHOQ vanwege 
budgettaire redenen. Enkele klanten hebben zelf financieel ook moeilijke 
tijden gekend, waardoor er een terugloop was in opdrachten. Dat leidde tot 
een dalende omzet bij SHOQ. Hierdoor waren de kosten hoger dan de baten 
en zagen de indirecte bestuurders zich genoodzaakt de activiteiten van 
SHOQ te staken.

In de komende verslagperioden zullen de oorzaken van het faillissement door 
de curator worden onderzocht.

06-02-2020
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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

2. Personeel

Personeelsleden 
6

Toelichting 
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement waren bij SHOQ 6 
werknemers in dienst. Volgens de indirect bestuurders zouden twee 
werknemers per 1 januari 2020 bij een nieuwe werkgever in dienst treden en 
1 werknemer per 1 februari 2020. Met machtiging van de rechter-commissaris 
heeft de curator bij brief van 2 januari 2020, voor zover vereist, het ontslag 
aangezegd. 

06-02-2020
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Personeelsleden 
9

Toelichting 
SHOQ is begin 2018 van start gegaan en is naar de curator heeft begrepen in 
het eerste jaar gegroeid van twee werknemers (april 2018) naar negen 
werknemers (eind 2018). Vanwege het doorvoeren van bezuinigingen zijn in 
2019 enkele contracten niet verlengd. 

06-02-2020
 1

Datum Aantal Toelichting

2-1-2020 6 Ontslag aangezegd voor zover vereist.

totaal 6

Correspondentie en telefonisch overleg met UWV; communicatie werknemers; 
opstellen ontslagbrieven; verzamelen documentatie ter voorbereiding van de 
intakebijeenkomst van 8 januari 2020 in het bedrijfspand.

06-02-2020
 1

3. Activa

Uit het Kadaster is niet gebleken van onroerende zaken die op naam van 
SHOQ geregistreerd staan.

06-02-2020
 1



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

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Onderzoek register Kadaster. 06-02-2020
 1

De door de curator aangetroffen bedrijfsmiddelen van SHOQ bestaan uit 
kantoorinventaris, computerapparatuur, enkele laptops en een iPhone. De 
door de curator onderzochte mogelijkheden voor een doorstart hebben niet 
tot een concrete bieding geleid. De curator heeft daarop de verkoop van de 
bedrijfsmiddelen onderzocht. Er zijn in dat verband diverse mogelijk 
geïnteresseerde partijen benaderd, uitmondend in twee biedingen. De 
curator is bezig met de afw ikkeling van de hoogste bieding.

De inventaris van SHOQ is tot zekerheid voor de terugbetaling van verstrekt 
krediet verpand aan de Rabobank (zie hoofdstuk 5 van dit verslag).

06-02-2020
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De curator zal bij de verdeling van de opbrengst van bodemzaken ex art. 57 
lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen (bodemvoorrecht).

06-02-2020
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Meermaals bezoeken bedrijfslocatie; inventarisatie bedrijfsmiddelen; 
benaderen mogelijke geïnteresseerden; onderzoek stukken; opstellen 
overeenkomsten, correspondentie en telefonisch overleg.

06-02-2020
 1

Er zijn geen voorraden aanwezig. Gelet op de activiteiten van SHOQ komt dit 
de curator niet onaannemelijk voor. 

Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was er naar de curator 
heeft begrepen nog één niet (volledig) afgeronde opdracht. Voor het 
afronden van de opdracht dienden echter derden te worden ingeschakeld. De 
hieraan verbonden kosten zouden de mogelijke baten voor de boedel 
(ruimschoots) overtreffen. De curator heeft de betreffende opdrachtgever van 
SHOQ desgevraagd laten weten de overeenkomst niet gestand te kunnen 
doen. 

06-02-2020
 1

Onderzoek stukken; correspondentie en telefonisch overleg met indirect 
bestuurders en de betrokken opdrachtgever en toeleverancier.

06-02-2020
 1



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

De RDW heeft desgevraagd laten weten dat er geen kentekens op naam van 
SHOQ staan geregistreerd of stonden geregistreerd in het jaar voorafgaand 
aan de uitspraak van het faillissement. 

In de komende periode zal de curator nader onderzoek doen naar eventuele 
verdere tot de boedel van SHOQ behorende activa.

06-02-2020
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Correspondentie RDW. 06-02-2020
 1

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Openstaande post € 2.693,46 € 2.693,46

Onderhuur, per maand € 2.900 € 5.800,00

totaal € 2.693,46 € 8.493,46 € 0,00

De indirect bestuurders hebben de curator geïnformeerd dat ten tijde van de 
uitspraak van het faillissement één post van € 2.693,46 nog onbetaald was. 
De desbetreffende debiteur heeft het openstaande bedrag op 20 januari 
2020 op de door SHOQ bij de Rabobank aangehouden rekening voldaan. De 
debiteuren van SHOQ zijn tot zekerheid voor de terugbetaling van verstrekt 
krediet verpand aan de Rabobank (zie hoofdstuk 5 van dit verslag).

De huur voor de maanden januari en februari 2020 is door de onderhuurder 
op de faillissementsrekening voldaan. 

06-02-2020
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Onderzoek stukken; correspondentie en (telefonisch) overleg met indirect 
bestuurders en bank.

06-02-2020
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 107.034,83 06-02-2020



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Toelichting vordering van bank(en) 
SHOQ houdt bankrekeningen aan bij de Rabobank en bij ING Bank. Geen van 
deze bankrekeningen vertoonde een creditsaldo. De vorderingen van de 
banken per datum faillissement als bij de curator ingediend zijn als volgt:
Rabobank: € 107.024,67
ING Bank: € 10,16

 1

Volgens opgave van de indirect bestuurders is SHOQ een leaseovereenkomst 
aangegaan met Volkswagen Leasing B.V. De leasemaatschappij heeft nog 
geen (eind-)afrekening ingediend in verband met het beëindigen van de 
overeenkomst. 

06-02-2020
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De Rabobank heeft bij de curator melding gemaakt van de volgende 
zekerheden:
- verpanding van inventaris en debiteuren door SHOQ, Oskar Bolhuis Beheer 
B.V., Shoq Beheer B.V. en Brandfighters B.V.;
- hoofdelijk medeschuldenaarschap Oskar Bolhuis Beheer B.V., Shoq Beheer 
B.V. en Brandfighters B.V.;
- borgstellingen indirect bestuurders van € 32.500 elk.

ING Bank N.V. heeft geen melding gemaakt van door SHOQ verstrekte 
zekerheden. 

Aan de verhuurder is een bankgarantie van € 30.000 verstrekt. Rabobank 
heeft per email van 28 januari 2020 laten weten dat onder de bankgarantie 
aan de verhuurder zal worden uitgekeerd.

06-02-2020
 1

De curator heeft de pandrechten van de Rabobank op de inventaris en 
debiteuren van SHOQ erkend.

06-02-2020
 1

Bij de curator heeft zich één partij gemeld met een beroep op een 
eigendomsrecht met betrekking tot het gebruik van een muziekrecht dat is 
gelicentieerd. De curator heeft bij de bewuste crediteur en de indirect 
bestuurders navraag gedaan naar het bestaan van een licentieovereenkomst 
en vervolgens begrepen dat het project uiteindelijk geen doorgang heeft 
gevonden.

Verder hebben zich geen partijen gemeld met een beroep op een 
eigendomsvoorbehoud.

06-02-2020
 1

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met retentierechten. 06-02-2020
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden hebben zich geen partijen gemeld met reclamerechten. 06-02-2020
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

06-02-2020
 1

Aanschrijven banken; correspondentie en (telefonisch) overleg bank en 
indirect bestuurders; onderzoek stukken en beoordelen pandrechten.

06-02-2020
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement 
vonden er praktisch geen bedrijfsactiviteiten meer plaats.

06-02-2020
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Niet van toepassing. 06-02-2020
 1

Niet van toepassing. 06-02-2020
 1

Doorstarten onderneming

De indirect bestuurders hebben de curator bij de eerste bespreking laten 
weten dat zij geen mogelijkheden zien voor het doorstarten van de 
onderneming. Bij de curator hebben zich tot op heden geen gegadigden voor 
een doorstart gemeld. De curator heeft moeten vaststellen dat een doorstart 
van de onderneming niet tot de mogelijkheden behoort.

06-02-2020
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Bespreking en correspondentie indirect bestuurders. 06-02-2020
 1

7. Rechtmatigheid

De indirect bestuurders hebben deels fysiek en deels digitaal diverse 
administratieve bescheiden van SHOQ bij de curator aangeleverd. De curator 
zal de reeds beschikbare administratie inventariseren en indien nodig meer 

06-02-2020
 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

informatie opvragen. Zodra de curator de volledige administratie tot zijn 
beschikking heeft, zal hij deze alsmede de gang van zaken voorafgaande aan 
het faillissement nader onderzoeken.

In de akte van oprichting van 16 januari 2018 is bepaald dat het eerste 
boekjaar van SHOQ ultimo december 2019 eindigt. Voor het jaar 2018 is geen 
jaarrekening opgesteld. Voor SHOQ bestond nog geen verplichting om een 
jaarrekening te deponeren.

06-02-2020
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SHOQ kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van 
artikel 2:396 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

06-02-2020
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In onderzoek. 06-02-2020
 1

Toelichting 
In onderzoek.

06-02-2020
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Toelichting 
In onderzoek.

06-02-2020
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Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek zal in de komende 
verslagperiode(n) door de curator worden uitgevoerd.

06-02-2020
 1

Bespreking met de indirect bestuurders;telefonisch overleg en 
correspondentie met de indirect bestuurders en de administrateur.

06-02-2020
 1

8. Crediteuren



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

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
Salaris curator: p.m.
Claims Agent (online crediteurenadministratie): p.m.
UWV (overname loonverplichtingen): p.m.
Verhuurder (huur opzegtermijn): p.m.

06-02-2020
 1

€ 110.008,00 06-02-2020
 1

Toelichting 
Het UWV heeft tot op heden nog geen vordering ingediend.

06-02-2020
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Toelichting 
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

06-02-2020
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43 06-02-2020
 1

€ 400.660,24 06-02-2020
 1

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer en op welke w ijze het 
faillissement zal kunnen worden afgewikkeld.

06-02-2020
 1

Een faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. De 
crediteuren waarvan de contactgegevens bekend zijn, zijn aangeschreven 
met het verzoek hun vorderingen digitaal aan te melden. Voor zover 
crediteuren zich bij de curator melden, worden de vorderingen in het 
faillissementsdossier ingevoerd.

Onderzoek stukken/administratie; correspondentie, telefonisch contact en 
het administreren van vorderingen van crediteuren.

06-02-2020
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

Zie paragraaf 1.2. Er zijn door de curator (vooralsnog) geen procedures 
aanhangig gemaakt noch is de curator door derden in rechte betrokken.

06-02-2020
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10. Overig

In de komende periode zal de curator zich richten op het te gelde maken van 
de bedrijfsinventaris. Tevens zal de curator onderzoek doen naar eventuele 
verdere activa. Voorts zal de curator de schuldenlast verder inventariseren 
en een aanvang maken met het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

06-02-2020
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Nog niet bekend. 06-02-2020
 1

6-5-2020 06-02-2020
 1

Bespreking, correspondentie en (telefonisch) overleg met de indirect 
bestuurders; onderzoek stukken en verslaglegging.

06-02-2020
 1

Bijlagen


	Betreft
	Algemene gegevens
	Naam onderneming
	Gegevens onderneming
	Activiteiten onderneming
	Financiële gegevens
	Toelichting financiële gegevens
	Gemiddeld aantal personeelsleden
	Boedelsaldo
	Verslagperiode
	Bestede uren
	Toelichting bestede uren

	1. Inventarisatie
	1.1 Directie en organisatie
	1.2 Lopende procedures
	1.3 Verzekeringen
	1.4 Huur
	1.5 Oorzaak faillissement

	2. Personeel
	2.1 Aantal ten tijde van faillissement
	2.2 Aantal in jaar voor faillissement
	2.3 Ontslagaanzegging
	2.4 Werkzaamheden personeel

	3. Activa
	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
	3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
	3.8 Andere activa
	Toelichting andere activa
	3.9 Werkzaamheden andere activa

	4. Debiteuren
	4.1 Debiteuren
	Toelichting debiteuren
	4.2 Werkzaamheden debiteuren

	5. Bank/Zekerheden
	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
	5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

	6. Voortzetten/doorstart onderneming
	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. Rechtmatigheid
	7.1 Boekhoudplicht
	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. Crediteuren
	8.1 Boedelvorderingen
	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
	8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
	8.8 Werkzaamheden crediteuren

	9. Procedures
	9.1 Naam wederpartijen
	9.2 Aard procedures
	9.3 Stand procedures
	9.4 Werkzaamheden procedures

	10. Overig
	10.1 Plan van aanpak
	10.2 Termijn afwikkeling faillissement
	10.3 Indiening volgend verslag
	10.4 Werkzaamheden overig

	Bijlagen
	Bijlagen


