FAILLISSEMENTSVERSLAG
datum: 6 november 2020

Verslag 10

Naam:
Faillissementsnummer:
Datum uitspraak:
Curator:
Rechter-commissaris:
Saldo boedelrekening:

Meubelcomfort Sliedrecht B.V.
F.05/16/714
15 november 2016
mr. L.J. Steenbergen
mr. E. Boerwinkel
EUR 3.471,02

Activiteiten failliet:
Omzetgegevens:
Gemiddeld aantal personeel:

verkoop meubelen e.a.
1

Verslagperiode:

28 april 2020 – 5 november 2020

Verantwoording tijdsbesteding:
Tijdschrijfgroep

subtotaal

tijd in verslagperiode

nieuw totaal

Inventarisatie
Personeel
Activa
Debiteuren
Bank / zekerheden
Doorstart / voortzetten
Rechtmatigheid
Crediteuren
Procedures
Overig
Geen Tijdschrijfgroep

3,68
1,84
1,01
0,00
0,00
0,00
52,58
1,34
0,00
29,42
1,00

0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00

3,68
1,84
1,09
0,00
0,00
0,00
53,16
1,34
0,00
29,42
1,00

Totaal

90,87

0,66

91,53

Dit verslag betreft de bevindingen en voortgang in dit faillissement. De
informatie genoemd in de eerdere verslagen wordt slechts waar nodig herhaald
in dit verslag.
Het verslag beoogt niet om volledige verantwoording en inzicht van de
afwikkeling van de boedel te geven. Individuele schuldeisers kunnen dus geen
rechten ontlenen aan dit verslag.
Het verslag is voorts een momentopname, zodat voortschrijdend inzicht
uiteindelijk kan betekenen dat de bedragen en conclusies in een later verslag
herzien (moeten) worden.
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1.
Inventarisatie
1.1
Inleiding
Verslag 7
Verwezen wordt naar het tweede verslag.
1.2
Winst en verlies
Verslag 7
Verwezen wordt naar het tweede verslag.
1.3
Balans totaal
Verslag 7
Verwezen wordt naar het tweede verslag.
1.4
Lopende procedures
Verslag 7
Afgerond.
1.5
Verzekeringen
Verslag 7
Afgerond.
1.6
Huur
Verslag 7
Verwezen wordt naar het tweede verslag.
1.7
Oorzaak faillissement
Verslag 7
De curator heeft dit in onderzoek.
Verslag 10
De bestuurder was van mening dat de omzet van de
onderneming niet hoog genoeg was. Vervolgens is de gehele
voorraad en inventaris naar een andere vestiging verplaatst.
Op dat moment kon de onderneming helemaal geen omzet
meer maken en dus de kosten niet meer voldoen. Waaronder
de huur. Vervolgens is het faillissement aangevraagd.
2.
Personeel
2.1
Aantal ten tijde van faillissement
Verslag 7
Afgerond.
2.2
Aantal in jaar voor faillissement
Verslag 7
Afgerond.
2.3
Datum ontslagaanzegging
Verslag 7
Afgerond.
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2.4
Werkzaamheden
Verslag 7
Afgerond.
3.
Activa
Onroerende zaken
3.1
Beschrijving
Verslag 7
De vennootschap had geen onroerende zaken.
Bedrijfsmiddelen
3.2
Beschrijving
Verslag 7
Afgerond.
Voorraden / onderhanden werk
3.3
Beschrijving
Verslag 7
De curator voert op dit moment het met de rechter-commissaris
besproken plan van aanpak uit. De stand van zaken is zodanig dat de
curator de rechter-commissaris heeft gevraagd om een
faillissementsverhoor te houden, omdat de bestuurder niet alle
stukken overlegt aan de curator.
Wel heeft de bestuurder overtuigend aan de curator laten zien dat de
onderneming geen voorraad had, maar voorraad in consignatie. De
curator onderzoekt op dit moment de consignatieovereenkomst.
Verslag 8
Inmiddels heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Naar
aanleiding van dat verhoor heeft de curator van de bestuurder
stukken ontvangen. Deze stukken dient de curator nog te bestuderen.
Verslag 9
De curator heeft de stukken die hij van de bestuurder heeft
ontvangen bestudeerd. De curator is van mening een vordering op de
bestuurder te hebben. Verwezen wordt naar paragraaf 10 van dit
verslag.
Verslag 10
De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Verwezen
wordt naar paragraaf 10.
3.4

Andere activa

Beschrijving
Verslag 7
afgerond
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4.
Debiteuren
4.1
Omvang debiteuren
Verslag 7
Verwezen wordt naar het tweede verslag.
5.
Zekerheden banken en andere derden
5.1
Vordering van bank(en)
Verslag 7
Afgerond. Zie verslag van 11 april 2018.
5.2
Leasecontracten
Verslag 7
Afgerond.
5.3
Beschrijving zekerheden
Verslag 7
Afgerond.
5.4
Separatistenpositie
Verslag 7
Afgerond.
5.5
Boedelbijdragen
Verslag 7
Afgerond.
5.6
Eigendomsvoorbehoud
Verslag 7
Afgerond.
5.7
Reclamerechten
Verslag 7
Afgerond.
5.8
Retentierechten
Verslag 7
Afgerond.
5.9
Werkzaamheden
Verslag 7
Afgerond.
6.
Doorstart/voortzetten onderneming
Verslag 7
Niet van toepassing.
7.
Rechtmatigheid
7.1
Boekhoudplicht
Verslag 7
De curator heeft de stukken beoordeeld. Op zich is de administratie
bijgewerkt.
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Verslag 8
De curator heeft naar aanleiding van het faillissementsverhoor een
aantal aanvullende stukken uit de administratie ontvangen. Deze
dient de curator nog te bestuderen.
Verslag 9
De curator is van mening een vordering op de bestuurder te hebben.
Verwezen wordt naar paragraaf 10 van dit verslag.
Verslag 10
De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Verwezen
wordt naar paragraaf 10.
7.2
Depot jaarrekeningen
Verslag 7
De jaarrekening 2014 is iets te laat gedeponeerd, te weten op
1 februari 2016. De curator neemt dit mee in de uitvoering van het
plan van aanpak.
7.3
Goed. Verkl. Accountant
Verslag 7
Afgerond.
7.4
Stortingsverpl. Aandelen
Verslag 7
Zie het tweede verslag.
7.5
Onbehoorlijk bestuur
Verslag 7
De curator voert een plan van aanpak uit. Dat plan van aanpak is
bekend bij de rechter-commissaris.
7.6
Paulianeus handelen
Verslag 7
De curator heeft vooralsnog geen vermoeden dat sprake is geweest
van paulianeus handelen.
7.7
Werkzaamheden
Verslag 7
De curator heeft zijn bevindingen met de zoon van de bestuurder
besproken. Uit het gesprek is voortgevloeid dat de curator ondanks
herhaaldelijk verzoek in de visie van de bestuurder niet alle relevante
aandeelhoudersbesluiten en andere stukken van de bestuurder heeft
ontvangen. De stukken zouden in de ogen van de bestuurder
aantonen dat de conclusies van de curator onjuist zijn. De curator
heeft de stukken echter ondanks herhaald verzoek niet ontvangen.
De curator zet de werkzaamheden voort.
Verslag 8
Mede om alle stukken die de curator wilde ontvangen overhandigd te
krijgen, heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden. Tijdens het
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verhoor is overeengekomen dat de bestuurder de curator nadere
informatie zal geven. Aan de curator is inmiddels de nodige
informatie verstrekt. Deze informatie dient de curator nog te
bestuderen.
Verslag 9
De curator heeft de stukken die hij van de bestuurder heeft
ontvangen bestudeerd. De curator is van mening een vordering op de
bestuurder te hebben. Verwezen wordt naar paragraaf 10 van dit
verslag.
Verslag 10
De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Verwezen
wordt naar paragraaf 10.
8.
Crediteuren
8.1
Boedelvorderingen
Verslag 7
Buiten het salaris van de curator heeft de curator geen nieuwe
schulden gemaakt.
Het UWV heeft een boedelvordering groot EUR 1.937,70 ingediend.
8.2
Preferente vorderingen fiscus
Verslag 7
De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.
8.3
Preferente vorderingen UWV
Verslag 7
Het UWV heeft een preferente vordering groot EUR 406,69 ingediend.
8.4
Andere preferente crediteuren
Verslag 7
Onbekend.
8.5
Aantal concurrente crediteuren
Verslag 7
Op de door de directie aangeleverde lijst zijn vier crediteuren
vermeld.
8.6
Bedrag concurrente crediteuren
Verslag 7
Het saldo van de concurrente crediteuren bedraagt EUR 22.271,37,
waarvan een bedrag ad EUR 21.855,60 ziet op de sinds oktober niet
meer betaalde huur.
Verslag 10.
Vooruitlopende op een te starten procedure heeft de curator
contact gezocht met de verhuurder, omdat dit de enige
crediteur met een aanzienlijke vordering is. De verhuurder
bleek nog slechts een vordering van circa € 4.000,00 te
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hebben. Daarmee is het totale saldo van de crediteuren rond
€ 5.000,00. Dit is een laag bedrag.
8.7
Verwachte wijze afwikkeling
Verslag 7
Onbekend.
8.8
Werkzaamheden
Verslag 7
Onbekend.
Verslag 10
Het totale saldo van de crediteuren (preferent en concurrent)
bedraagt ongeveer €7.000,00. Dit bedrag is in relatieve zin
gering. Voor de gevolgen die de curator hieraan verbindt
verwijst de curator naar paragraaf 10.
De curator zal de rechter-commissaris voorstellen het
faillissement op te heffen onder gebruikmaking van artikel
16 Fw. Het saldo op de boedelrekening is namelijk
onvoldoende om de boedelschulden te voldoen.
9.
Procedures
9.1
Naam wederpartij(en)
Verslag 7
Er lopen geen procedures.
9.2
Aard procedure
Verslag 7
Niet van toepassing.
9.3
Stand procedure
Verslag 7
Niet van toepassing.
9.4
Werkzaamheden
Verslag 7
Onbekend.
10.
Overig
10.1 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 7
Onbekend.
10.2 Plan van aanpak
Verslag 7
De curator zet de uitvoering van het plan van aanpak voort. Hij zal de
rechter-commissaris vragen een faillissementsverhoor te gelasten.
Het garantstellingsfonds curatoren heeft laten weten garant te staan
voor de werkzaamheden die de curator op dit moment uitvoert.
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Verslag 8
De curator dient de stukken die hij van de bestuurder heeft
ontvangen naar aanleiding van het faillissementsverhoor te
bestuderen. Vervolgens zal hij een plan van aanpak omtrent het
vervolg van de afwikkeling van het faillissement opstellen.
Verslag 9
De curator heeft de stukken die hij van de bestuurder heeft
ontvangen bestudeerd. De curator is van mening dat de boedel een
vordering op de bestuurder e.a. heeft. Hiervoor zijn verschillende
rechtsgronden aan te wijzen.
De belangrijkste rechtsgrond is in de ogen van de curator dat de
boedel op grond van de normale handelwijze van de gefailleerde
onderneming, zoals deze uit de boekhouding blijkt, een contractuele
vordering heeft op de bestuurder. Daarnaast is de curator de mening
toegedaan dat uit de stukken blijkt dat sprake van een onrechtmatige
daad is.
De curator heeft zijn bevindingen aan de bestuurder en (onder
toepassing van artikel 2:11 BW) de natuurlijke personen achter die
bestuurder voorgelegd. De curator heeft om een reactie en informatie
gevraagd. Op die brief is niet gereageerd.
De curator onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om te komen
tot een oplossing. Daarbij wordt ook overwogen om de vordering van
de boedel op de bestuurder en de natuurlijke personen achter de
bestuurder te verkopen aan een derde. Deze derde kan dan de
vordering incasseren en een procedure tegen de bestuurder
aanhangig maken.
Verslag 10.
De curator is er niet in geslaagd de vordering op de
bestuurder over te dragen aan een derde.
Gezien de omvang van het saldo van de crediteuren zal de
curator aan de rechter-commissaris voorstellen om geen
procedure aanhangig te maken tegen de bestuurder. Het
belang is daarvoor te gering in de ogen van de curator.
10.3 Indiening volgend verslag
Verslag 7
Gezien het beleid van de Rechtbank Gelderland zal het volgende
verslag over ongeveer zes maanden (derhalve 1 november 2019)
worden ingediend.
Verslag 8
Het volgende verslag zal rond 1 mei 2020 worden ingediend.
Verslag 9
Het volgende verslag zal rond 1 november 2020 worden ingediend.
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Verslag 10
Indien de rechter-commissaris instemt met het voorstel van
de curator om geen procedure tegen de bestuurder aanhangig
te maken, zal de curator aan de rechter-commissaris
voorstellen het faillissement opheffen onder gebruikmaking
van artikel 16 Fw.
10.4 Werkzaamheden
Verslag 7
Uitvoering plan van aanpak.
10.5 financieel verslag
Verslag 7
Op de boedelrekening hebben geen transacties plaatsgevonden,
anders dan de ontvangst van een som ad €3.471,02. Om die reden
wordt geen financieel verslag aan dit verslag gehecht.
Curator.
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