Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

7
16-04-2019
F.05/16/263
NL:TZ:0000005603:F001
19-04-2016

R-C
Curator

mr. Schippers
mr. M.H. Boersen

Algemene gegevens
Naam onderneming
ZET-Plant International BV

12-09-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZET-Plant
International BV

12-09-2018
6

Activiteiten onderneming
Groothandel in bomen, bloemen en planten, alsmede de im- en export daarvan
naar met name Rusland en Turkijke

12-09-2018
6

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 2.354.627,00

2013

€ 1.980.937,00

Winst en verlies

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-09-2018
6

Boedelsaldo
12-09-2018
6

Boedelsaldo
€ 2.746,90

16-04-2019
7

Boedelsaldo
€ 9.431,90

Verslagperiode
12-09-2018
6

van
28-2-2018
t/m
11-9-2018

16-04-2019
7

van
16-12-2018
t/m
16-4-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

24,70 uur

7

11,00 uur

totaal

35,70 uur

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren t/m onderhavige verslaglegging betreft: 88 uur
en 48 minuten.

12-09-2018
6

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw . Het bevat een
omschrijving van de toestand van de boedel en derden w orden door middel
van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit
verslag kunnen door derden geen rechten w orden ontleend. Curator heeft zich
het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen,
w aarvan curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar w orden
gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van bew ust te zijn dat niet altijd alle
gegevens door curator in dit verslag zijn opgenomen.
Het totaal aantal bestede uren t/m onderhavige verslaglegging betreft: 100
uur.

16-04-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 18 januari 2010. Enig aandeelhouder en
bestuurder van gefailleerde is de heer J. van Zetten (hierna "bestuurder van
gefailleerde).

12-09-2018
6

Gefailleerde hield zich bezig met een groothandel in bomen, bloemen en
planten, alsmede met de im- en export daarvan naar met name Rusland en
Turkije.

1.2 Lopende procedures
Voor zover curator bekend, zijn er op dit moment geen procedures aanhangig
w aarbij gefailleerde eisende of gedaagde partij is.

12-09-2018
6

1.3 Verzekeringen
Voor zover curator bekend, zijn er geen lopende verzekeringen meer.

12-09-2018
6

1.4 Huur
Voor zover curator bekend, zijn er op dit moment geen huurovereenkomsten
w aarbij gefailleerde partij w as. Op de faillissementsdatum dreef de bestuurder
van gefailleerde zijn bedrijf vanuit een ruimte bij zijn privé-w oning.

1.5 Oorzaak faillissement

12-09-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
Gevraagd naar de oorzaken van het faillissement, verklaarde de bestuurder
van gefailleerde het volgende.
Gefailleerde is in 2010 opgericht met als doel om zaken te doen in landen
voornamelijk buiten de Europese Unie. Gelet hierop heeft gefailleerde tot 2015
tw ee Russisch sprekende en één Turks sprekende w erknemer in dienst gehad.
In verband met de crisis en de afgenomen w aarde van de roebel is de handel
naar Rusland flink afgenomen. De handel met Turkije is vanaf oktober 2015
flink afgenomen vanw ege de dreiging van aanslagen en onrust aan de grens
met Syrië. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat gefailleerde haar w erknemers
noodgedw ongen diende te ontslaan, hetgeen w eer tot gevolg had dat er
nauw elijks nog omzet kon w orden gemaakt.
Daarnaast bleef, ondanks in gang gezette incassotrajecten, de betaling van
een aantal grote debiteuren uit.
Het voorgaande betreft uitdrukkelijk het relaas van de bestuurder van
gefailleerde. Curator zal nog zelfstandig onderzoek uitvoeren naar de oorzaak
van het faillissement en - zo nodig - hierop in een volgend verslag terugkomen.
Verslag 6:
Curator heeft de onderzoeken als bedoeld in deze paragraaf afgerond en
constateert dat de omstandigheden zoals hierboven w eergegeven inderdaad
tot het faillissement van gefailleerde hebben geleid. W at daarnaast een
oorzaak is van het faillissement, is dat de bestuurder van gefailleerde gelden
uit de onderneming van gefailleerde heeft aangew end voor een nog op te
richten entiteit in Oekraïne, hetgeen op niets is uitgelopen. Curator heeft
hiervoor een vordering op de bestuurder van gefailleerde, w elke zij al langere
tijd tracht te incasseren. Voor meer informatie hierover verw ijst curator naar
hoofdstuk 7 van dit verslag.

12-09-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
12-09-2018
6

Personeelsleden
0
Op de faillissementsdatum had gefailleerde geen w erknemers in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
12-09-2018
6

Personeelsleden
3
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had gefailleerde drie w erknemers
in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Naar verw achting geen.

12-09-2018
6

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

12-09-2018
6

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

12-09-2018
6

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bescheiden hoeveelheid bedrijfsinventariszaken

€ 1.028,50

totaal

€ 1.028,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde bezit een bescheiden hoeveelheid bedrijfsinventariszaken, met
name bestaande uit meubilair.

12-09-2018
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft vorderingen op gefailleerde ten aanzien w aarvan het
bodemvoorrecht geldt. Ten aanzien van de verkoop van voornoemde zaken zal
curator derhalve ex artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de fiscus behartigen.

12-09-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Volgt uit het voorgaande

12-09-2018
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Gefailleerde bezit geen voorraden. Voorts is er geen onderhanden w erk.

12-09-2018
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

12-09-2018
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Gefailleerde zou nog beschikken over een bankrekening w aarop een positief
saldo zou staan. Curator zal dit nader onderzoeken en een eventueel
creditsaldo naar de boedel leiden.
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ABN AMRO Bank NV (hierna
"ABN AMRO"). Op faillissementsdatum vertoonde deze bankrekening een
creditsaldo ter hoogte van € 73,14. Curator heeft ABN AMRO aangeschreven en
heeft voornoemd creditsaldo inmiddels naar de faillissementsrekening geleid.

12-09-2018
6

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder toelichting "andere activa"

12-09-2018
6

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 454.225,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 454.225,14

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenpositie bedroeg per faillissementsdatum € 454.225,14.
Met betrekking tot de incasso van de openstaande vorderingen heeft
gefailleerde begin 2015 de partij Atradius ingeschakeld. Curator heeft de
betreffende dossiers opgevraagd, zal deze beoordelen en daarna een en
ander in gang gaan zetten.
Curator heeft veel w eerstand ondervonden, nu de debiteurenportefeuille
hoofdzakelijk uit buitenlandse vennootschappen bestaat.
Curator heeft inmiddels vastgesteld dat de besloten vennootschap Mauritz de
Langen Holding BV een rechtsgeldig pandrecht op (nagenoeg) alle
handelsdebiteuren van gefailleerde heeft verkregen. Mauritz de Langen
Holding BV onderzoek thans of en hoe zij de incasso van deze vorderingen ter
hand w enst te nemen.
Curator heeft Mauritz de Langen Holding BV reeds enige tijd geleden een
termijn gesteld op de voet van artikel 58 Fw , w elke inmiddels is verstreken.
Thans onderzoekt curator of er nog vorderingen geïncasseerd kunnen w orden
en als dit het geval is, zal tot incasso w orden overgegaan. Curator komt hierop
terug in haar volgende verslag. Voorts zal curator onderzoeken in hoeverre er
nog belasting kan w orden teruggevraagd in verband met (eventuele) oninbare
debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

12-09-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Het is curator gebleken dat er geen vorderingen meer konden w orden
geïncasseerd en er evenmin belasting kon w orden teruggevraagd als gevolg
van oninbare debiteuren. Dit heeft ermee te maken dat de
debiteurenportefeuille grotendeels bestond uit vorderingen op buitenlandse
partijen. Curator heeft haar w erkzaamheden ten aanzien van dit punt dan ook
gestaakt.

12-09-2018
6

Overigens lijkt het alsof gefailleerde beschikte over een aanzienlijke
debiteurenportefeuille. Het tegendeel is echter het geval. Er w as slechts
sprake van enkele vorderingen. Haar tw ee grootste vorderingen had
gefailleerde op een Turkse en een Russische partij. Met betrekking tot deze
beide vorderingen liepen al enkele jaren discussies, reden w aarom gefailleerde
de partij Atradius had ingeschakeld.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een bankrekening aan bij de ABN Amro Bank NV. Curator
heeft deze bank aangschreven, verzocht haar vordering in te dienen en een
(eventueel) creditsaldo bij te (laten( schrijven op de boedelrekening.

12-09-2018
6

Er is geen sprake van een bancaire vordering op gefailleerde. Zie verder
paragraaf 3.15 van dit verslag.

5.2 Leasecontracten
Curator is niet bekend met door gefailleerde gesloten leaseovereenkomsten.

12-09-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Er heeft zich bij curator een derde partij gemeld die stelt pandrechten te
hebben op de debiteurenportefeuille van gefailleerde. Curator heeft de
onderliggende bew ijsstukken bij de adviseur van deze partij opgevraagd en
zal deze beoordelen. Bij erkenning van dit pandrecht zal curator met deze
partij afspraken maken over de w ijze w aarop zij dit zekerheidsrecht w enst uit
te oefenen.
Bij erkenning van dit pandrecht zal curator met deze partij afspraken maken
over de w ijze w aarop zij dit zekerheidsrecht w enst uit te oefenen.
Mauritz de Langen Holding stelde zich op het standpunt een pandrecht te
hebben verkregen op (nagenoeg) alle handelsdebiteuren van gefailleerde.
Curator heeft de rechtsgeldigheid van dit pandrecht onderzocht en uiteindelijk
erkend.

5.4 Separatistenpositie

12-09-2018
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5.4 Separatistenpositie
Indien vast komt te staan dat de in paragraaf 5.3 omschreven pandrechten
rechtsgeldig zijn gevestigd, dan heeft deze derde partij de mogelijkheid om
een separatistenpositie in te nemen. Terzake een eventuele boedelbijdrage
zullen alsdan nog afspraken w orden gemaakt.

12-09-2018
6

Op grond van voornoemd pandrecht heeft Mauritz de Langen Holding BV de
mogelijkheid een separatistenpositie in te nemen. Zij onderzoekt momenteel of
en op w elke manier zij de incasso van de aan haar verpande
debiteurenvorderingen ter hand w enst te nemen. Tot de debiteurenportefeuille
behoort een aantal buitenlandse debiteuren, die moeilijk incasseerbaar zijn.
Nu curator tot op heden niets heeft vernomen van Mauritz de Langen Holding
BV, heeft zij laatstgenoemde inmiddels een termijn ex artikel 58 Fw gesteld op
de debiteurenincasso uiterlijk 1 juni 2017 af te ronden.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn curator op dit moment geen dergelijke beroepen bekend.

12-09-2018
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5.6 Retentierechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van retentie bekend.

12-09-2018
6

5.7 Reclamerechten
Er zijn curator op dit moment geen beroepen op het recht van reclame bekend.

12-09-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Vooralsnog geen.

12-09-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Curator heeft de onderneming van gefailleerde niet voortgezet.

12-09-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

12-09-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
UIT VORIGE VERSLAGLEGGING:
Curator heeft inmiddels de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Curator
heeft diverse onrechtmatigheden vastgesteld, w elke zij in de komende
verslagperiode aan de bestuurder van gefailleerde zal voorleggen. Curator zal
vervolgens eventuele vervolgstappen nemen.

12-09-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2014: 30 december 2014
2013: 8 augustus 2014
2012: 13 maart 2013

12-09-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

12-09-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is opgericht bij akte van 18 juni 2010. Gelet hierop zou een
eventuele vordering tot volstorting zijn verjaard. Curator zal hier dan ook geen
nader onderzoek naar doen.

12-09-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-09-2018
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UIT VORIGE VERSLAGLEGGING:
Curator heeft inmiddels de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Curator
heeft diverse onrechtmatigheden vastgesteld, w elke zij in de komende
verslagperiode aan de bestuurder van gefailleerde zal voorleggen. Curator zal
vervolgens eventuele vervolgstappen nemen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
UIT VORIGE VERSLAGLEGGING:
Curator heeft inmiddels de rechtmatigheidsonderzoeken afgerond. Curator
heeft diverse onrechtmatigheden vastgesteld, w elke zij in de komende
verslagperiode aan de bestuurder van gefailleerde zal voorleggen. Curator zal
vervolgens eventuele vervolgstappen nemen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

12-09-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
UIT VORIGE VERSLAGLEGGING:
Nog steeds w ordt gecorrespondeerd met de bestuurder van gefailleerde over
de (terug)betaling van de rekening-courantvordering. De bestuurder geeft nog
steeds an geen financiële middelen te hebben om deze vordering te voldoen
en ook geen middelen te hebben om een regeling te treffen. Dit is echter niet
acceptabel. Indien er op korte termijn geen regeling w ordt getroffen, zal
curator rechtsmaatregelen in gang zetten, hetgeen zij ook al heeft
aangekondigd tegenover de bestuurder.

12-09-2018
6

Verslag 6:
Nu de bestuurder van gefailleerde alsmaar aangaf geen financiële middelen te
hebben om bovengenoemde vordering te kunnen (terug)betalen, is curator na daartoe machtiging te hebben verkregen van de rechter-commissaris overgegaan tot de aanvraag van het faillissement van deze bestuurder. Na de
faillietverklaring zou onderhavig faillissement dan w orden voorgedragen voor
opheffing w egens gebrek aan baten.
Kort voor de zitting w aarop het verzoek tot faillietverklaring behandeld zou
gaan w orden, gaf de bestuurder van gefailleerde echter te kennen dat hij w il
trachten een minnelijke regeling te treffen met gelden, die dan zouden w orden
verkregen via derden.
Nu curator meent dat de gemeenschappelijke schuldeisers van gefailleerde
beter af zouden kunnen zijn als zo'n regeling w ordt getroffen, w ordt dit thans in nauw overleg - nader onderzocht. De bestuurder van gefailleerde geeft
daarbij volledige openheid van zaken.
Mocht er een minnelijke regeling w orden getroffen, dan zal hierover in het
volgende verslag nader w orden gerapporteerd. Nu alle overige
w erkzaamheden in dit faillissement al zijn afgerond, zal onderhavig
faillissement direct daarna w orden afgew ikkeld.
In de afgelopen verslagperiode is met gelden van derden een regeling
getroffen. In vijf termijnen is in totaal een bedrag van € 8.650,-- naar de
boedel geleid. Curator is niet bekend met verdere verhaalsmogelijkheden en
daarom zal het faillissement nu w orden voorgedragen voor opheffing w egens
gebrek aan baten (art. 16 Fw ). W el is het zo dat er geen finale kw ijting is
verleend aan de bestuurder van gefailleerde.

16-04-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Tot op heden hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een
boedelvordering.

Er hebben zich geen crediteuren met een boedelvordering bij curator gemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

12-09-2018
6

16-04-2019
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 94.788,00

12-09-2018
6

De Belastingdienst heeft de navolgende vorderingen bij curator ingediend:
Omzetbelasting: € 805,-Loonheffingen: € 58.411,-Naheffingsaanslag: € 5.000,-Vennootschapsbelasting: 30.572,--

In de positie van de Belastingdienst is geen verandering gekomen.

16-04-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Er is door UW V geen preferente vordering ingediend.

12-09-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Er zijn geen vorderingen door andere preferente crediteuren ingediend.

12-09-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
97

12-09-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 709.969,68

12-09-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog niet bekend.

12-09-2018
6

Gelet op het gerealiseerd boedelactief zal dit faillissement w orden
opgeheven w egens gebrek aan baten.

16-04-2019
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Curator zal de gebruikelijke w erkzaamheden voortzetten, w aaronder
correspondentie met crediteuren.

12-09-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog niet van toepassing.

12-09-2018
6

Niet van toepassing.

16-04-2019
7

9.2 Aard procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

12-09-2018
6

Niet van toepassing.

16-04-2019
7

9.3 Stand procedures
Vooralsnog niet van toepassing.

12-09-2018
6

Niet van toepassing.

16-04-2019
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

12-09-2018
6

Niet van toepassing.

16-04-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
UIT VORIGE VERSLAGLEGGING:
Curator zal de komende verslagperiode óf tot een regeling komen met de
bestuurder van gefailleerde óf rechtsmaatregelen tegenover hem in gang
zetten. Daarna kan dit faillissement w orden afgew ikkeld.

12-09-2018
6

Verslag 6:
Curator verw ijst naar hetgeen is opgenomen onder paragraaf 7.8 van dit
verslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Curator verw ijst naar hetgeen is opgenomen onder paragraaf 7.8 van dit
verslag.

12-09-2018
6

Curator zal gelijktijdig met de indiening van dit verslag de rechtercommissaris verzoeken tot opheffing van het faillissement over te gaan.

16-04-2019
7

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Blijkt uit het voorgaande.

12-09-2018
6

Niet van toepassing.

16-04-2019
7

Bijlagen
Bijlagen

