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NL:TZ:0000116726:F001
08-10-2019

mr. Neijt
mr L. van Dieren-Muller

Algemene gegevens
Naam onderneming
Camptech Houten B.V.

06-11-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van 8 oktober 2019 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie
Utrecht het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Camptech Houten B.V. (KvK-nummer: 30191023),
gevestigd te (3991 AS) Houten aan de Nieuw e Schaft 1 a-1e, met benoeming
van mr. J.F. Haeck tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. L. van DierenMuller tot curator.

06-11-2019
1

Bij beschikking van 4 februari 2021 is mr. P.J. Neijt benoemd tot opvolgend
rechter-commissaris.

05-05-2021
7

Activiteiten onderneming
Gefailleerde exploiteerde een onderneming die zich bezighield met aan- en
verkoop, schadeherstel en onderhoud van caravans en campers.

Financiële gegevens

06-11-2019
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 934.201,22

€ 6.178,41

2018

€ 680.739,13

€ 14.067,63

2019

€ 341.533,47

€ -54.920,01

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van het boekjaar 2019 hebben betrekking op de
periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 augustus 2019. Uit de beschikbare
financiële gegevens volgen (vooralsnog) geen balanstotalen.

06-11-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

06-11-2019
1

Toelichting
Tot het staken van de activiteiten begin september 2019 w aren er 7
w erknemers w erkzaam bij gefailleerde w aaronder de indirect bestuurder, tw ee
monteurs, een administratief medew erker en enkele oproepkrachten.
Aangezien niet zeker is dat alle arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn
geëindigd, is het ontslag van alle w erknemers (zekerheidshalve) aangezegd.

Boedelsaldo
€ 0,00

06-11-2019
1

€ 57.179,24

06-02-2020
2

€ 58.878,75

06-05-2020
3

€ 32.905,85

06-08-2020
4

€ 33.655,54

06-11-2020
5

€ 37.655,53

05-05-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
8-10-2019

06-11-2019
1

t/m
5-11-2019
van
6-11-2019

06-02-2020
2

t/m
5-2-2020
van
6-2-2020

06-05-2020
3

t/m
5-5-2020
van
6-5-2020

06-08-2020
4

t/m
5-8-2020
van
6-8-2020

06-11-2020
5

t/m
5-11-2020
van
6-11-2020

05-02-2021
6

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021
t/m
4-5-2021

Bestede uren

05-05-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

66 uur 54 min

2

81 uur 24 min

3

31 uur 6 min

4

32 uur 6 min

5

15 uur 24 min

6

3 uur 24 min

7

7 uur 42 min

totaal

238 uur 0 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is met name tijd besteed aan de inventarisatie van
het faillissement alsmede het onderzoeken van de doorstartmogelijkheden.

06-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode is met name tijd besteed aan het te gelde maken
van de activa alsmede aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

06-02-2020
2

In de derde verslagperiode is met name tijd besteed aan de debiteurenincasso
alsmede aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

06-05-2020
3

In de vierde verslagperiode is met name tijd besteed aan de afrekeningen met
de pandhouder alsmede aan het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2020
4

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 213 uur 12
minuten.
In de vijfde verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

06-11-2020
5

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 229 uur en 54
minuten.
In de zesde verslagperiode is met name tijd besteed aan het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek.

05-02-2021
6

Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 233 uur en 18
minuten.
In de zevende verslagperiode is met name tijd besteed aan het afronden van
het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
Het totaal aantal bestede uren in dit faillissement bedraagt 241 uur.

1. Inventarisatie

05-05-2021
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1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht bij akte van 3 november 2003. Enig bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde is Alantech B.V. w aarvan de heer M. Michelakis
enig bestuurder en aandeelhouder is.

06-11-2019
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1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van aanhangige procedures.

06-11-2019
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een verzamelpolis afgesloten, bestaande uit verzekeringen
voor inventaris, voorraad, bedrijfsschade, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
tw ee voertuigverzekeringen. Ook heeft gefailleerde een verzuimverzekering
afgesloten. De verzekeringen voor de inventaris, voorraad en de tw ee
voertuigverzekeringen zullen w orden beëindigd zodra deze activa te gelde zijn
gemaakt. De overige polissen zijn per datum faillissement beëindigd.

06-11-2019
1

Nu de activa te gelde zijn gemaakt, zijn de verzekeringen ten aanzien daarvan
geroyeerd. Voorts had gefailleerde een milieuverzekering afgesloten w elke na
vrijgave van de gehuurde bedrijfslocatie eveneens is beëindigd.

06-02-2020
2

Alle verzekeringen zijn thans geroyeerd. Verder is inmiddels gebleken dat een
restitutie voor de verzuimverzekering door de verzekeraar is gestort op een
van de bankrekeningen van gefailleerde. De bank zal in de komende
verslagperiode w orden verzocht de restitutie van de verzuimverzekering te
voldoen op de faillissementsrekening. Voor de overige verzekeringen w orden
geen restituties verw acht.

06-05-2020
3

De bank is verzocht de restitutie van de verzuimverzekering te voldoen op de
faillissementsrekening, maar heeft nog niet aan dit verzoek voldaan.

06-08-2020
4

De restitutie van de verzuimverzekering ad € 749,69 is voldaan op de
faillissementsrekening. Er resteren thans geen w erkzaamheden.

06-11-2020
5

1.4 Huur
Gefailleerde huurt een bedrijfsruimte aan de Nieuw e Schaft 1a-1e in Houten.
De huurovereenkomst is in de eerste verslagperiode, na verkregen machtiging
van de rechter-commissaris, opgezegd ex artikel 39 Fw . Het gehuurde zal na
verkoop van de activa zo snel mogelijk w orden vrijgegeven aan de verhuurder.

06-11-2019
1

Na voltooiing van de verkoop van de activa is de gehuurde bedrijfslocatie
vrijgegeven aan de verhuurder. Er resteren thans geen w erkzaamheden meer.

06-02-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
De familie van de indirect bestuurder (de indirect bestuurder is niet
beschikbaar in verband met privéomstandigheden) heeft ten aanzien van de
oorzaak van het faillissement het volgende verklaard. De onderneming zou na
goedlopende jaren in de periode van 2006 tot 2015 in de problemen zijn
geraakt door onder meer gew ijzigd beleid van de bank (financier) w aardoor
teveel van de liquide middelen van gefailleerde voor de aflossing van de
bankschuld dienden te w orden aangew end. Daarnaast is de vordering van de
Belastingdienst door fouten in belastingaangiften en verbeurde boetes,
opgelopen. Het voorgenoemde heeft geleid tot financiële problemen bij
gefailleerde w at, tezamen met privéomstandigheden bij de indirect bestuurder,
heeft geleid tot het staken van de activiteiten van gefailleerde begin
september 2019. Doordat de onderneming stillag en de schulden niet konden
w orden voldaan, heeft een van de schuldeisers het faillissement aangevraagd.

06-11-2019
1

In de komende verslagperiode(n) zal onderzoek w orden verricht naar de
oorza(a)k(en) van het faillissement.
Er is niet gebleken van andere oorzaken van het faillissement dan hiervoor
genoemd. De w aarheid van de stellingen ten aanzien van het gew ijzigde
beleid van de bank en fouten in de belastingaangiften is na onderzoek niet
komen vast te staan.

06-11-2020
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

06-11-2019
1

Toelichting
Tot het staken van de activiteiten begin september 2019 w aren er 7
w erknemers w erkzaam bij gefailleerde w aaronder de indirect bestuurder, tw ee
monteurs, een administratief medew erker en enkele oproepkrachten.
Aangezien niet zeker is dat de 7 arbeidsovereenkomsten rechtsgeldig zijn
geëindigd, is het ontslag van alle w erknemers (zekerheidshalve) aangezegd.
Ten aanzien van de loongarantieregeling bij het UW V geldt dat is gebleken dat
voor het faillissement (naar verw achting in verband met staking van de
bedrijfsvoering) al intakegesprekken met het UW V hebben plaatsgevonden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

06-11-2019
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Toelichting
Gefailleerde had het jaar voor faillissement hetzelfde aantal (en dezelfde)
w erknemers in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-10-2019

7

Op 15-10-2019 zijn de ontslagbrieven verzonden.

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren geen w erkzaamheden.

06-11-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-11-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

06-11-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris, bedrijfsapparatuur en 2
voertuigen

€ 47.146,13

€ 2.688,72

totaal

€ 47.146,13

€ 2.688,72

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de (gehuurde) bedrijfslocatie van gefailleerde zijn de volgende
bedrijfsmiddelen aangetroffen: kantoorinventaris, bedrijfsapparatuur en 2/3
voertuigen. In deze verslagperiode heeft een taxatie van de bedrijfsmiddelen
plaatsgevonden. In het kader van het doorstarttraject (zie randnummer 6.4
hierna) zijn mogelijk geïnteresseerde partijen uitgenodigd om een bieding uit
te brengen op onder meer de bedrijfsmiddelen. Dit heeft niet tot de verkoop
van de bedrijfsmiddelen geleid.

06-11-2019
1

Nu een doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde, hebben in de afgelopen
verslagperiode veilingen van de bedrijfsmiddelen (en voorraad, zie
randnummer 3.6 hierna) plaatsgevonden. Deze veilingen hebben geresulteerd
in een voorlopige netto-opbrengst van € 56.942,25 exclusief btw (van de
bedrijfsmiddelen en voorraad tezamen, deze opbrengsten zijn niet te splitsen).
De taxatiekosten ter hoogte van € 938,- exclusief btw zijn ten laste van dit
bedrag gekomen. In de volgende verslagperiode w ordt een definitieve
afrekening van het veilinghuis ontvangen met alle definitieve kostenposten
(thans is een aantal stelposten in rekening gebracht). Daarnaast dient nog te
w orden afgerekend met de pandhouder(s). De financiële implicaties van al het
voorgaande zullen in een van de volgende verslagen w orden opgenomen.

06-02-2020
2

In de afgelopen verslagperiode is een definitieve afrekening van het veilinghuis
ontvangen. Gebleken is dat de definitieve opbrengst € 56.082,75 exclusief btw
bedraagt. Voorts blijkt dat de volgende kosten op de veilingopbrengst in
mindering moeten w orden gebracht; de veilingkosten ad € 7.640,04 exclusief
btw , de verzekeringskosten ad € 375,68 exclusief btw en de taxatiekosten ad
€ 938,- exclusief btw . Dit resulteert in een netto-opbrengst ter hoogte van €
47.129,03. Er dient nog een afrekening met de pandhouder(s) plaats te vinden
w aarna de financiële implicaties van deze afrekening in een van de volgende
verslagen w orden opgenomen.

06-05-2020
3

In deze verslagperiode zijn enkele resterende – in de eerste veilingen
onverkocht gebleven – activa alsnog geveild. Dit heeft geleid tot een totale
veilingopbrengst van € 47.146,13 exclusief btw . In deze verslagperiode is
voorts afgerekend met de pandhouder. ING Bank N.V. komt na aftrek van haar
aandeel in de totale kosten ad € 5.102,97 inclusief btw en aftrek van de
overeengekomen boedelbijdrage ad € 3.253,35 inclusief btw een bedrag toe
ter hoogte van € 23.633,84 (en het overige is in de boedel gevloeid). Hiermee
is niet de gehele vordering van ING Bank N.V. voldaan.

06-08-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een (bodem)voorrecht van de fiscus. De fiscus heeft
voorafgaand aan het faillissement ook bodembeslag gelegd.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

06-11-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
In de komende verslagperiode(n) dienen de bedrijfsmiddelen (in overleg met
eventuele zekerheidsgerechtigden) te gelde te w orden gemaakt.

06-11-2019
1

In de komende verslagperiode dient ter zake de veiling een definitieve
afrekening te w orden ontvangen van het veilinghuis alsmede te w orden
afgerekend met de pandhouder(s).

06-02-2020
2

In de komende verslagperiode dient te w orden afgerekend met de
pandhouder(s).

06-05-2020
3

Nu alle verkopen hebben plaatsgevonden en de afrekening met ING Bank N.V.
is gerealiseerd, resteren er geen w erkzaamheden meer.

06-08-2020
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

W inkel- en w erkplaatsvoorraad
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de (gehuurde) bedrijfslocatie van gefailleerde zijn een w inkel- en
w erkplaatsvoorraad aangetroffen. In deze verslagperiode heeft een taxatie
van de voorraad plaatsgevonden. In het kader van het doorstarttraject (zie
randnummer 6.4 hierna) zijn mogelijk geïnteresseerde partijen uitgenodigd om
een bieding uit te brengen op onder meer de voorraad. Dit heeft niet tot de
verkoop van de voorraad geleid.

06-11-2019
1

Er is (vooralsnog) niet gebleken van onderhanden w erkposities.
De voorraad is (nagenoeg volledig) tezamen met de bedrijfsmiddelen middels
veilingen te gelde gemaakt. Zie randnummer 3.3 hiervoor. Er resteert een zeer
beperkte voorraad die geen w aarde vertegenw oordigt.

06-02-2020
2

Zie ter zake de verkochte activa randnummer 3.3 hiervoor. De zeer beperkte
voorraad die resteerde en die geen w aarde vertegenw oordigt is door het
veilinghuis afgestort.

06-05-2020
3

Zie ter zake de verkochte activa randnummer 3.3 hiervoor.

06-08-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In de komende verslagperiode(n) dienen de voorraden (in overleg met
eventuele zekerheidsgerechtigden) te gelde te w orden gemaakt.

06-11-2019
1

In de komende verslagperiode dient ter zake de veiling een definitieve
afrekening te w orden ontvangen van het veilinghuis alsmede te w orden
afgerekend met de pandhouder(s). Daarnaast dient het punt van de
resterende voorraad te w orden afgew ikkeld.

06-02-2020
2

In de komende verslagperiode dient te w orden afgerekend met de
pandhouder(s).

06-05-2020
3

Nu alle verkopen hebben plaatsgevonden en de afrekening met ING Bank N.V.
is gerealiseerd, resteren er geen w erkzaamheden meer.

06-08-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld en IE-rechten

€ 210,23

totaal

€ 210,23

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er is kasgeld aangetroffen voor een bedrag van € 210,23. Dit bedrag moet nog
op de faillissementsrekening w orden gestort. Daarnaast heeft gefailleerde
mogelijk IE-rechten in eigendom. Dit w ordt onderzocht.

06-11-2019
1

Het kasgeld is op de faillissementsrekening gestort. Voorts is gebleken dat
gefailleerde eigenaar is van het Benelux-merk 'Camptech'. Nu er geen
doorstart kan w orden gerealiseerd, is het niet de verw achting dat dit
beeldmerk te gelde kan w orden gemaakt.

06-02-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
In de komende verslagperiode(n) zal nader w orden onderzocht of gefailleerde
overige activa in eigendom heeft (zoals IE-rechten). Voorts dient het kasgeld
te w orden gestort op de faillissementsrekening.

06-11-2019
1

Ten aanzien van dit punt resteren (vooralsnog) geen w erkzaamheden.

06-02-2020
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 156.895,76

€ 2.684,59

€ 268,46

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

totaal

€ 156.895,76

€ 2.684,59

€ 268,46

Toelichting debiteuren
Gefailleerde heeft volgens haar administratie een beperkte
debiteurenportefeuille in eigendom ter hoogte van € 22.524,12.

06-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn alle debiteuren in overleg met de
pandhouder(s) aangeschreven. Een groot deel van de (veronderstelde)
debiteuren heeft reeds voor het faillissement aan de verplichtingen voldaan.
De betalingen w aren echter nog niet in de administratie van gefailleerde
verw erkt. Na het toepassen van hieruit volgende correcties bedroeg de
debiteurenportefeuille per datum faillissement een totaalbedrag van €
11.146,79 inclusief btw . Van dit bedrag is inmiddels een bedrag ter hoogte van
€ 1.387,52 inclusief btw voldaan.

06-02-2020
2

In bovengenoemd totaalbedrag zijn niet opgenomen eventuele vorderingen op
gelieerde partijen. Onderzocht w ordt of deze bestaan en w at de hoogte
daarvan precies is.
In de derde verslagperiode is de debiteurenincasso in overleg met de
pandhouder(s) voortgezet en afgerond. In de afgelopen verslagperiode is
w ederom gebleken dat een deel van de (veronderstelde) debiteuren reeds
voor het faillissement aan de verplichtingen heeft voldaan maar dat nog niet in
de administratie van gefailleerde w as verw erkt. Na het toepassen van hieruit
volgende correcties bedroeg de debiteurenportefeuille per datum faillissement
een totaalbedrag van € 7.719,24 inclusief btw . Hiervan is inmiddels een bedrag
ter hoogte van € 2.684,59 inclusief btw voldaan. Er dient nog te w orden
afgerekend met de pandhouder(s) ter zake deze opbrengst.

06-05-2020
3

Voorts zijn vragen aan het bestuur gesteld over het bestaan en de hoogte van
vorderingen op gelieerde partijen. De antw oorden op deze vragen zijn recent
ontvangen en zullen in de komende verslagperiode w orden bestudeerd.
In de afgelopen verslagperiode is afgerekend met de ING Bank N.V. ter zake
de debiteurenincasso. Na aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage (€
268,46 exclusief btw ) is een bedrag ad € 2.359,75 aan de ING Bank N.V.
voldaan. Daarmee is (nog) niet de gehele vordering van ING Bank N.V. voldaan.

06-08-2020
4

Er bestaat een (verpande) vordering op een gelieerde partij ter hoogte van €
149.176,52. In overleg met de pandhouder(s) (zie randnummer 5 hierna)
w ordt de incasseerbaarheid van deze vordering onderzocht.

06-11-2020
5

Gebleken is dat de vordering op de gelieerde partij ter hoogte van €
149.176,52 niet geïncasseerd kan w orden. De pandhouder(s) (zie randnummer
5 hierna) hebben geen bezw aar gemaakt tegen het besluit om geen
incassomaatregelen te nemen.

05-02-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode(n) dienen de vorderingen (in overleg met
eventuele zekerheidsgerechtigden) te w orden geïncasseerd.

06-11-2019
1

In de komende verslagperiode dient de debiteurenincasso (in overleg met de
zekerheidsgerechtigden) te w orden voortgezet. Daarnaast dient te w orden
vastgesteld of sprake is van vorderingen op gelieerde partijen. Op den duur
zal voorts moeten w orden afgerekend met de pandhouder(s) ter zake van
deze opbrengst.

06-02-2020
2

In de komende verslagperiode dient te w orden vastgesteld of sprake is van
vorderingen op gelieerde partijen en dient te w orden afgerekend met de
pandhouder(s) ter zake de opbrengst van de debiteurenincasso.

06-05-2020
3

Nu de debiteurenincasso is afgerond en ter zake daarvan is afgerekend met de
eerste pandhouder, resteren er geen w erkzaamheden meer.

06-08-2020
4

Het onderzoek naar de incasseerbaarheid van de vordering op de gelieerde
partij dient in overleg met de pandhouder(s) (zie randnummer 5 hierna) te
w orden afgerond.

06-11-2020
5

Nu het onderzoek naar de incasseerbaarheid van de vordering op de gelieerde
partij is afgerond, resteren er geen w erkzaamheden meer.

05-02-2021
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 263.212,32

06-11-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: 'Rabobank') heeft naar opgave een
vordering ter hoogte van € 233.803,73. Ter dekking van haar vordering
pretendeert Rabobank zekerheden te hebben verkregen van gefailleerde in de
vorm een pandrecht op de voorraad, inventaris, transportmiddelen en
vorderingen op derden.
ING bank N.V. (hierna: 'ING') heeft naar opgave een vordering ter hoogte van €
29.408,59. Ter dekking van haar vordering pretendeert ING zekerheden te
hebben verkregen van gefailleerde in de vorm van een pandrecht op de
bedrijfsactiva (bedrijfsuitrusting inclusief machines en transportmiddelen),
tegoeden, vorderingen en voorraden met inbegrip van de goodw ill.
De gepretendeerde zekerheidsrechten dienen in de komende
verslagperiode(n) op rechtsgeldigheid te w orden beoordeeld.

Toelichting vordering van bank(en)
ING heeft een rechtsgeldig eerste pandrecht gevestigd op de bedrijfsmiddelen,
voorraden en (toekomstige) vorderingen. Rabobank heeft op dezelfde activa
een rechtsgeldig tw eede pandrecht verkregen.

06-02-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is ter zake de verkoop van de activa alsmede
de debiteurenincasso afgerekend met de eerste pandhouder ING. De
opbrengst is onvoldoende gebleken om de gehele vordering van ING te
voldoen w aardoor aan (gedeeltelijke) voldoening van Rabobank in het geheel
niet w ordt toegekomen.

Toelichting vordering van bank(en)
In overleg met de pandhouder(s) w ordt de incasseerbaarheid van de vordering
op de gelieerde partij (zie randnummer 4 hiervoor) onderzocht.

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat de vordering op de gelieerde partij ter hoogte van €
149.176,52 niet geïncasseerd kan w orden. De pandhouder(s) (zie randnummer
4 hiervoor) hebben geen bezw aar gemaakt tegen het besluit om geen incassoinspanningen te verrichten.

06-08-2020
4

06-11-2020
5

05-02-2021
6

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde is partij bij een leaseovereenkomst voor industriële flessen. De
leaseovereenkomst dient, na verkregen machtiging van de rechtercommissaris, te w orden opgezegd ex artikel 39 Fw .

06-11-2019
1

De leaseovereenkomst is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd. De geleasede zaken zijn voorts geretourneerd aan de eigenaar per
w elke datum de leaseovereenkomst is komen te eindigen. Er resteren thans
geen w erkzaamheden meer.

06-02-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Zie hiervoor randnummer 5.1 ('Vordering van Bank(en)').

06-11-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Rabobank en ING bekleden een separatistenpositie indien hun zekerheden
rechtsgeldig blijken te zijn.

06-11-2019
1

Rabobank en ING bekleden een separatistenpositie maar hebben van deze
positie geen gebruik gemaakt.

06-02-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. In de volgende verslagperiode(n) zullen de gepretendeerde
eigendomsvoorbehouden w orden beoordeeld (op rechtsgeldigheid) en
afgew ikkeld.

06-11-2019
1

De eigendomsvoorbehouden zijn in de afgelopen verslagperiode beoordeeld
(op rechtsgeldigheid) en afgew ikkeld. Ten aanzien van één crediteur zijn activa
geretourneerd. De overige crediteuren hebben of afstand gedaan van het
gepretendeerde recht of de activa w aren niet aangetroffen w aardoor deze niet
konden w orden geretourneerd.

06-02-2020
2

5.6 Retentierechten
Geen der crediteuren heeft een beroep op een retentierecht gedaan.

06-11-2019
1

5.7 Reclamerechten
Een enkele crediteur heeft een beroep op een reclamerecht gedaan. In de
volgende verslagperiode(n) zal het gepretendeerde reclamerecht w orden
beoordeeld (op rechtsgeldigheid) en afgew ikkeld.

06-11-2019
1

De betreffende crediteur heeft afstand gedaan van het gepretendeerde
reclamerecht, w aardoor dit punt is afgerond.

06-02-2020
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 228,79

06-02-2020
2

Toelichting
Boedelbijdrage voor de uitlevering van eigendommen van de derde ter zake de
leasezaken alsmede de activa geleverd onder eigendomsvoorbehoud.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De rechtsgeldigheid van de gepretendeerde zekerheidsrechten zal in de
komende verslagperiode(n) w orden beoordeeld. Nadien zullen de verschillende
posities w orden afgew ikkeld.

06-11-2019
1

In de komende verslagperiode(n) dient te w orden afgerekend met de
pandhouder(s) ter zake de opbrengsten van de veiling alsmede de
debiteurenincasso.

06-02-2020
2

Nu de afrekening met ING heeft plaatsgevonden en aan (gedeeltelijke)
voldoening van Rabobank niet w ordt toegekomen, resteren er geen
w erkzaamheden meer.

06-08-2020
4

In overleg met de pandhouder(s) w ordt de incasseerbaarheid van de vordering
op de gelieerde partij (zie randnummer 4 hiervoor) onderzocht.

06-11-2020
5

Omdat de vordering op de gelieerde partij niet te incasseren is, resteren er
geen w erkzaamheden meer.

05-02-2021
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Aangezien de onderneming van gefailleerde reeds sinds begin september 2019
is gestaakt, behoorde een voortzetting van de activiteiten niet tot de
mogelijkheden.

06-11-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In de eerste verslagperiode is gebleken dat diverse partijen interesse hadden
in een doorstart van de onderneming van gefailleerde. In verband daarmee is
een biedingstraject opgestart. Er hebben zich drie geïnteresseerden gemeld,
w aarvan één partij een bieding onder voorw aarden heeft uitgebracht. Met
deze partij is in onderhandeling getreden. Uiteindelijk heeft deze partij haar
bieding ingetrokken omdat één van de voorw aarden niet in vervulling ging. Er
zal derhalve geen doorstart w orden gerealiseerd.

06-11-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Nu er uiteindelijk geen doorstart kan w orden gerealiseerd, resteren er geen
w erkzaamheden meer.

06-11-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de eerste verslagperiode is de financiële administratie van gefailleerde
(grotendeels) veiliggesteld. In de komende verslagperiode(n) zal nader
onderzoek w orden verricht naar deze administratie, w aaruit ook zal volgen of
is voldaan aan de boekhoudplicht.

06-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft het onderzoek naar de administratie een
aanvang genomen w aarbij een extern bureau een analyse van de
administratie heeft gemaakt. Deze analyse w ordt thans bestudeerd. Aan de
hand daarvan zal ook w orden vastgesteld of er is voldaan aan de
boekhoudplicht.

06-02-2020
2

Naar aanleiding van het bestuderen van de eerdergenoemde analyse zijn
vragen gesteld aan het bestuur van gefailleerde. De antw oorden zijn zeer
recent ontvangen en zullen in de komende verslagperiode w orden bestudeerd.
De antw oorden op deze vragen zijn mede bepalend voor de vaststelling of is
voldaan aan de boekhoudplicht.

06-05-2020
3

In de vierde verslagperiode is het onderzoek naar de boekhoudplicht
voorgezet maar nog niet afgerond.

06-08-2020
4

In de vijfde verslagperiode is het onderzoek naar de boekhoudplicht voorgezet
maar nog niet afgerond.

06-11-2020
5

Gebleken is dat het op basis van de beschikbare informatie niet mogelijk is
om ten aanzien van de vraag of voldaan is aan de boekhoudplicht een
definitief standpunt in te nemen. Omdat de boedel niet gebaat is bij een
voortzetting van voornoemd onderzoek, is dit thans gestaakt.

05-05-2021
7

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2016 is niet tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen 2017 en
2018 zijn niet gedeponeerd.

06-11-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:396 BW is gefailleerde niet verplicht tot het laten
opstellen van een accountantsverklaring.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

06-11-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is verjaard (Hoge Raad
17 oktober 2003, NJ 2004 / 282), aangezien meer dan vijf jaar is verstreken
nadat de vordering opeisbaar is gew orden.

06-11-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee

06-11-2019
1

05-05-2021
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Toelichting
In onderhavig faillissement lijkt geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-11-2019
1

Toelichting
Over dit onderw erp kunnen nog geen mededelingen w orden gedaan.
Nee
Toelichting
In onderhavig faillissement lijkt geen sprake te zijn van paulianeuze
rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

05-05-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Aan de hand van de veiliggestelde administratie zal w orden onderzocht of er
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden.

06-11-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek een aanvang genomen w aarbij een extern bureau
een analyse van de administratie heeft gemaakt. Deze analyse w ordt thans
bestudeerd.

06-02-2020
2

Naar aanleiding van de bestudering van eerdergenoemde analyse zijn vragen
gesteld aan het bestuur van gefailleerde alsmede aan andere betrokkenen. De
antw oorden daarop zijn zeer recent ontvangen en zullen in de komende
verslagperiode w orden bestudeerd. Aan de hand van de antw oorden zal het
onderzoek w orden voorgezet.

06-05-2020
3

De ontvangen antw oorden op de in de vorige verslagperiode gestelde vragen
zijn bestudeerd. Er zijn vervolgens aanvullende vragen aan het bestuur
gesteld. Naar aanleiding van de daarop ontvangen antw oorden is voorts
recent nog een aantal nadere vragen gesteld. De antw oorden daarop w orden
binnenkort verw acht.

06-08-2020
4

De antw oorden van het bestuur hebben aanleiding gegeven om (w ederom)
aanvullende vragen te stellen. De antw oorden w orden op korte termijn
verw acht.

06-11-2020
5

De (aanvullende) antw oorden van het bestuur zijn ontvangen. Thans w ordt
overleg gevoerd met het bestuur.

05-02-2021
6

De lopende rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. Ten aanzien van een
(gepretendeerde) vordering op een partij is een minnelijke regeling getroffen
voor een bedrag ter hoogte van € 3.999,-. Voornoemd bedrag is op de
faillissementsrekening gestort, w aardoor dit punt is afgerond.

05-05-2021
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de volgende verslagperiode(n) dienen de rechtmatigheidsonderzoeken een
aanvang te nemen.

06-11-2019
1

In de komende verslagperiode(n) w ordt het oorzaken- en
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

06-02-2020
2

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn in deze verslagperiode afgerond en
daarom resteren er geen w erkzaamheden meer.

05-05-2021
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 11.894,82

06-11-2019
1

€ 11.934,14

06-02-2020
2

€ 37.698,07

06-05-2020
3

€ 37.704,12

06-11-2020
5

€ 37.707,14

05-05-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 234.338,00

06-11-2019
1

€ 265.612,00

06-05-2020
3

€ 270.865,00

06-08-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.182,36

06-05-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 263.212,32

06-11-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

06-11-2019
1

32

06-02-2020
2

36

06-05-2020
3

38

06-11-2020
5

39

05-05-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 189.416,62

06-11-2019
1

€ 199.054,40

06-02-2020
2

€ 229.783,20

06-05-2020
3

€ 231.661,56

06-11-2020
5

€ 233.696,68

05-05-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.

06-11-2019
1

Onderhavig faillissement w ordt op korte termijn voorgedragen voor
afw ikkeling ex artikel 16 Fw (opheffing bij gebrek aan baten).

05-05-2021
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de volgende verslagperiode(n) zullen de crediteuren nader geïnventariseerd
w orden.

06-11-2019
1

Het is de verw achting dat thans alle crediteurenvorderingen zijn ingediend.

05-05-2021
7

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

06-11-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Het huurpand dient te w orden vrijgegeven aan de verhuurder;
- De resterende verzekeringen dienen te w orden opgezegd;
- De bedrijfsmiddelen en voorraden dienen te gelde w orden gemaakt;
- Onderzocht dient te w orden of gefailleerde overige activa in eigendom heeft;
- Het kasgeld dient te w orden gestort op de faillissementsrekening;
- De debiteurenincasso dient te w orden geïnitieerd;
- De rechtsgeldigheid van de gepretendeerde zekerheden dient te w orden
beoordeeld;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
- De oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken dienen een aanvang te
nemen.

06-11-2019
1

- De debiteurenincasso dient te w orden voortgezet;
- Er dient te w orden afgerekend met de pandhouder(s) ter zake de
opbrengsten van de veiling alsmede de debiteurenincasso;
- Het punt van de resterende voorraad dient te w orden afgew ikkeld;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.

06-02-2020
2

- De restitutie van de verzuimverzekering dient op de faillissementsrekening te
w orden ontvangen;
- Er dient te w orden afgerekend met de pandhouder(s) ter zake de

06-05-2020
3

opbrengsten van de veiling alsmede de debiteurenincasso;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.
- De restitutie van de verzuimverzekering dient op de faillissementsrekening te
w orden ontvangen;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
- Het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.

06-08-2020
4

- In overleg met de pandhouder(s) dient de incasseerbaarheid van de
vordering op de gelieerde partij te w orden onderzocht;
- De crediteuren dienen nader te w orden geïnventariseerd;
- Het rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.

06-11-2020
5

- Het rechtmatigheidsonderzoek dient te w orden voortgezet.

05-02-2021
6

Het faillissement dient te w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16
Fw (opheffing bij gebrek aan baten). Dit verslag zal als eindverslag dienen.

05-05-2021
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit ogenblik is nog niet duidelijk w anneer het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

06-11-2019
1

Het faillissement dient te w orden voorgedragen voor afw ikkeling ex artikel 16
Fw (opheffing bij gebrek aan baten).

05-05-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder het kopje 'Plan van aanpak' hiervoor.
Dit openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo
zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de
volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat onder andere
bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan
w orden of – achteraf – bijgesteld dient te w orden. 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 w orden ontleend.

Bijlagen
Bijlagen

06-11-2019
1

