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

8

Datum:

13-02-2018

Insolventienummer:

F.05/14/1248

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000015534:F001

Datum uitspraak:

23-12-2014

Curator:

Mr. H.C.J. Coumou

R-C:

mr. E Boerwinkel

Algemeen
Gegevens onderneming
Ras Parket B.V. statutair gevestigd te Barneveld en kantoorhoudende te (3886 PN)
Garderen aan de Hooiweg 30, Kamer van Koophandel dossnr. 08141255).

Activiteiten onderneming
In het handelsregister is als bedrijfsomschrijving opgenomen:³)LQDQFLsOHKROGLQJV
vermogensbeheer van rechtspersonen´

Omzetgegevens
1LHWEHNHQGZHJHQVRQWEUHNHQILQDQFLsOHVWXNNHQ
Personeel gemiddeld aantal
Volgens handelsregister 0 en volgens bestuurders 4.

Saldo einde verslagperiode
€ 79.516,38
Verslagperiode
1 juli 2017 t/m 13 februari 2018.
Bestede uren in verslagperiode
25 uren en 35 minuten (bijlage 1).
Bestede uren totaal
212 uren en 45 minuten.
Toelichting
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

13-02-2018

Aandeelhouders en bestuurders van gefailleerde zijn de heer J.W. Ras en mevrouw
J.J.G. Ras-Koot.

1.2

Winst en verlies
Niet bekend. Een deugdelijke administratie ontbreekt.

1.3

Balanstotaal
Niet bekend, wegens ontbreken administratie.

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
$OOHYHU]HNHULQJHQ]LMQLQPLGGHOVEHsLQGLJG

1.6

Huur
Volgens mevrouw J.J.G Ras-Koot is de huurovereenkomst van de showroom in 2009
JHsLQGLJGFTRSJH]HJGGRRUJHIDLOOHHUGH(ULVGHUKDOYHJHHQKXXURYHUHHQNRPVWPHW
Ras Parket B.V. Mevrouw Ras-Koot zou als verhuurder in 2009 een huurovereenkomst
hebben gesloten terzake de showroom met de heer R. Zevenbergen in zijn
hoedanigheid van vertegenwoordiger van een mij op dit moment onbekende
vennootschap. Voor zover de huurovereenkomst van de showroom met gefailleerde
nog bestaat c.q. nog niet zou zijn opgezegd, is deze zekerheidshalve na verkregen
toestemming van de Rechter-commissaris is overeenkomstig het bepaalde in artikel 39
Faillissementswet, de huurovereenkomst door mij opgezegd. De huurovereenkomst
voor opslag magazijn te Garderen van inventaris c.q. voorraad aan de Putterweg is
eveneens opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
Aangevraagd door een crediteur.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
4.
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Datum:

13-02-2018

Aantal in jaar voor faillissement
5.

2.3

Datum ontslagaanzegging
15 januari 2015.

2.4

Werkzaamheden

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

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Bij gefailleerde is inventaris, voorraad en rollend materiaal aangetroffen, welke niet zijn
verpand.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De waarde van de inventaris, voorraad en rollend materiaal in de showroom en in het
magazijn is door NTAB getaxeerd voor een bruto liquidatiewaarde van in totaal van €
11.780,00 en onderhandse verkoopwaarde van € 39.770,00. De inventaris (inclusief
heftruck) in het magazijn is verkocht voor een bedrag van € 4.840,00 inclusief BTW. De
inventaris en voorraad in de showroom is door NTAB verkocht. De bruto opbrengst
inclusief BTW bedroeg € 5.237,72. De commissie van de BVA bedroeg € 2.202,20
inclusief BTW.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Datum:

13-02-2018

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Volgens opgaaf van de bestuurder liepen er enkele bestellingen van parketvloeren door
consumenten / klanten van de winkel. Hiervan blijkt geen sprake.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Bij gefailleerde zijn geen andere activa aangetroffen. Een en ander wordt nog nader
onderzocht. Uit nader onderzoek is geen andere activa aangetroffen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er zijn geen debiteuren.

4.2

Opbrengst
Niet van toepassing.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

13-02-2018

Door ING Bank is een bedrag van € 19.522,95 ter verificatie aangemeld.

5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

5.7

Retentierechten
Niet van toepassing.

5.8

Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
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Datum:

13-02-2018

Doorstart: Beschrijving
Aan de heer R.J. Zevenbergen, handelend in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd
bestuurder van de besloten vennootschap King Floors Holding B.V. zijn de activa uit de
boedel verkocht, waarbij hij ook de zorg voor het personeel op zich neemt. De
overdracht omvat:
bedrijfsmiddelen, aanwezig in het kantoor annex showroom aan de Hooiweg 30 te
Garderen, bestaande uit inventaris, zoals kantoormeubilair en apparatuur,
showmaterialen aan vloeren en wanden en rollend materieel;
onderhanden werk, opdrachtenportefeuille en de aan deze opdrachten verbonden
rechten en plichten;
verplichtingen aan leveranciers en vorderingen op klanten en debiteuren; eventuele
rechten op handelsnamen en domeinnamen, en
de rechten en verplichtingen ter zake van door Ras Parket gedreven website(s).
Tot op heden heeft de heer Zevenbergen de overeengekomen koopprijs ad € € 55.000,exclusief BTW voor de activa van Ras Parket B.V. ondanks herhaalde
toezeggingen en aanmaningen niet voldaan. Hij verkeert
hierdoor in toerekenbaar verzuim. De heer
Zevenbergen is
persoonlijk, in zijn hoedanigheid van bestuurder van King Floors Holding B.V.
aansprakelijk gesteld voor de schade die de boedel lijdt als gevolg van het
toerekenbaar verzuim. Nu er wederom geen gehoor is gegeven, zal ik na verkregen
toestemming overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. Ik heb inmiddels de heer
Zevenbergen persoonlijk en in zijn hoedanigheid van bestuurder van King Floors
Holding B.V. gedagvaard nu er in der minne een regeling niet mogelijk is. De
procedure loopt nog. Door de rechtbank is comparitie van partijen bepaald, welke zal
plaatsvinden op 24 augustus 2016. Tijdens de comparitie zijn partijen overeengekomen
dat de heer Zevenbergen en Kind Floors Holding B.V. in totaal een bedrag van €
55.000,00 aan de curator voldoen in drie termijnen waarvan de eerste termijn van €
17.500,00 betaald had moeten zijn voor 15 september 2016, de tweede termijn van €
17.500,00 voor 1 november 2016 en de derde termijn € 20.000,00 voor 1 december 2016.
De overeenkomst is na goedkeuring door mr. E. Boerwinkel tot stand gekomen en
vastgelegd in een proces-verbaal.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Zie hiervoor.
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Datum:

13-02-2018

Doorstart: Opbrengst
€ 55.000,00 exclusief BTW. De heer Zevenbergen en King Floors Holding B.V. hebben
zich niet gehouden aan de betalingstermijn, noch iets betaald. Het bedrag van
€ 55.000,00 in zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. Het proces-verbaal naar de
deurwaarder om tot executie over te gaan. Omdat de heer Zevenbergen en King Floors
Holding B.V. de vaststellingsovereenkomst niet zijn nagekomen, heeft de deurwaarder
het proces-verbaal betekend en beslag gelegd onder de bank en belastingdienst. Deze
beslagen hebben geen doel getroffen. Voorts is gebleken dat zowel de heer
Zevenbergen als King Floors geen onroerende zaken op naam hebben. Voorts is
gebleken dat de heer Zevenbergen als bestuurder en aandeelhouder betrokken was bij
het faillissement van Vordreingen.nl B.V.
Bij vonnis d.d. 2 mei 2017 heeft de Rechtbank Rotterdam de heer Zevenbergen in staat
van faillissement verklaard met benoeming van Mr J.C.A.M. Los tot rechter-commissaris
en met aanstelling van mr. B.J. Nauta tot curator. De curator van Vorderingen.nl heeft
het faillissement van de heer Zevenbergen aangevraagd (met enige pressie van de
Belastingdienst).

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Er is geen deugdelijke administratie als bedoeld in artikel 2:10 BW.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Samenstellingsverklaring.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet bekend wegens ontbreken administartie.

Pagina 7 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.5

8

Datum:
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Onbehoorlijk bestuur
Er is geen deugdelijke administratie. Ik heb de heer en mevrouw Ras als statutair
bestuurder van gefailleerde aansprakelijkheid gesteld voor het tekort in het
faillissement ex artikel 2.10 BW jo 2: 248 lid 2 BW. Gebleken is dat het niet mogelijk is
om een regeling te treffen met de heer en mevrouw Ras. Daarom ben ik overgegaan tot
het treffen van rechtsmaatregelen. De procedure loopt nog. De rechtbank is comparitie
van partijen bepaald, welke zal plaatsvinden op 26 augustus 2016. Bij vonnis van 14
december 2016 heeft de rechtbank de heer Ras en mevrouw Ras-Koot op grond van
kennelijk onbehoorlijk taalvulling als bestuurders van besloten vennootschap Ras
Parket B.V. hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement en heeft
de rechtbank onder meer de heer Ras en mevrouw Ras-Koot veroordeelt tot betaling
van een voorschot op het faillissementstekort ter hoogte van € 115.000,00. De
deurwaarder is verzocht om tot executie van het vonnis over te gaan. Door de boedel
was beslag gelegd op zowel het perceel van de woning als op twee nadere, belendende
percelen. Dit zijn het perceel van de showroom en een stuk bosgrond. De woning van
de heer Ras en mevrouw Ras-Koot is door de hypotheekhouder ELQ door middel van
een executieveiling verkocht. Voor de boedel zat geen opbrengst. Met ELQ is destijds
overleg gevoerd om de veiling aan te houden en de drie percelen gezamenlijk te
verkopen. ELQ heeft daarvan afgezien in verband met de verdeling van de
verkoopopbrengst en heeft alleen de veiling van de woning voortgezet. De
restvordering ELQ bedraagt € 168.000,008LWKRRIGHYDQQRWDULsOHK\SRWKHHNDNWHKHHIW
ELQ ook executoriaal beslag gelegd op de beide percelen. De percelen dienen bij
executoriale veiling te worden verkocht. De opbrengst dient dan naar rato van de
vordering waarvoor zij executoriaal beslag hebben gelegd te worden verdeeld tussen
ELQ en de boedel.
De veiling van deze twee percelen samen heeft een opbrengst van € 205.000,00
gerealiseerd. ELQ heeft haar vordering ingediend bij de notaris voor een bedrag van in
totaal € 289.438,00. Aan de boedel is na aftrek van de kosten en na betaling van een
bedrag van € 5.000,00 aan de heer Ras en mevrouw Ras- Koot een bedrag van 78.907,50

7.6

Paulianeus handelen
Zie hiervoor.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Boedelschulden zien vooralsnog alleen op het salaris de van curator, de taxatiekosten
van NTAB en de eventuele huurpenningen. Daarnaast is door het UWV een
boedelvordering van € 26.526,61 aangemeld in het kader van loongarantieregeling.
Deze vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig betwiste boedelvorderingen, omdat
het personeel op een andere rechtspersoon stond geregistreerd. De doorstarter, de
heer Zevenbergen, is hiervoor aangesproken tot vrijwaring.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Door de belastingdienst is nog geen vordering aangemeld.
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Pref. vord. van het UWV
Door het UWV is een vordering van € 13.261,54 ter verificatie aangemeld.

8.4

Andere pref. crediteuren
Door Van Ham Gerechtsdeurwaarders is een vordering ad € 1.790,93 ingediend terzake
kosten aanvraag faillissement. Daarnaast is door het
FNV in totaal een bedrag van € 2.251,32 aan loonvordering ingediend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
22.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Door de hiervoor genoemde crediteuren is een bedrag van in totaal € 114.850,09 (bijlage
2).

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing wegens gebrek aan baten.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
De heer Ras en mevrouw Ras-Koot.

9.2

Aard procedures
Ik heb de heer en mevrouw Ras als statutair bestuurder van gefailleerde
aansprakelijkheid gesteld voor het tekort in het faillissement ex artikel 2.10 BW jo 2: 248
lid 2 BW.

9.3

Stand procedures
De heer Ras en mevrouw Ras-Koot hebben een minnelijke regeling met de boedel. Er si
een vasttellingsovereenkomst ondertekend. De heer ras en mevrouw Ras-Koot hebben
vervolgens de hoger beroepsprocedure ingetrokken.

9.4

Werkzaamheden
Afwikkeling faillissement
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Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

13-02-2018

Gezien de boedelschulden en het feit dat er onvoldoende actief aanwezig is, zal de
curator Rechter-commissaris verzoeken om het faillissement voor te dragen voor
opheffing wegens de toestand van de boedel ex artikel 16 Fw. Het voorlopig financieel
eindverslag en het verzoek tot vaststelling salaris met de daarbij behorende
urenspecificaties zijn als bijlage 3 en bijlage 4 aan dit verslag gehecht.
10.2

Plan van aanpak
Afwikkelen faillissement.

10.3

Indiening volgend verslag
Niet van toepassing.

10.4

Werkzaamheden
Afwikkelen faillissement.
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