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

R-C
Curator

1
16-09-2022
F.05/22/154
NL:TZ:0000245088:F001
15-08-2022

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr L.J. Steenbergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Boven W ensen en Uitvaart v.o.f.

16-09-2022
1

Gegevens onderneming
Van Boven w ensen en uitvaart v.o.f.
Marconiw eg 14, 8071 RA Nunspeet
Kvk: 77971140

16-09-2022
1

Activiteiten onderneming
Uitvaartonderneming

16-09-2022
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Aangezien de curator niet over een administratie beschikt, kan hij geen
gegevens verstrekken over de financiën van de onderneming.

Gemiddeld aantal personeelsleden

16-09-2022
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-09-2022
1

Toelichting
De onderneming had geen personeel in loondienst. De tw ee vennoten die
samen de vennootschap onder firma dreven voerden de w erkzaamheden zelf
uit. W aar nodig w erd via onder aanneming gew erkt.

Boedelsaldo
€ 6.251,54

16-09-2022
1

Toelichting
Na datum faillissement hebben een tw eetal debiteuren geld overgemaakt op
de rekening van de gefailleerde v.o.f. De curator heeft de som laten
overmaken naar de boedelrekening.

Verslagperiode
van
15-8-2022

16-09-2022
1

t/m
15-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

42 uur 0 min

totaal

42 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming w as een vennootschap onder firma. De vennoten zijn
eveneens failliet verklaard. Op datum faillissement w aren de navolgende
natuurlijke personen vennoot:
a. B.R. van Boven
b. M.C. Botter

16-09-2022
1

Gezien de privacyregels verstrekt de curator niet meer informatie over deze
natuurlijke personen. Verw ezen w ordt naar de verslagen in die
faillissementen.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend lopen op dit moment geen juridische
procedures.

16-09-2022
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden in kaart gebracht door de curator.

16-09-2022
1

1.4 Huur
De onderneming dreef tot 1 juni 2022 een onderneming in Zw olle aan de
Te lfordstraat 49A. Met ingang van 1 juni 2022 is de onderneming verhuisd
naar Nunspeet. Het pand aan in Nunspeet w ordt gehuurd. Op datum
faillissement bestond geen huurachterstand. De onderneming heeft een
w aarborgsom voldaan van drie maanden aan de verhuurder in Nunspeet. De
curator heeft overleg gepleegd met de verhuurder om het pand zo snel
mogelijk op te kunnen leveren. Dat overleg heeft nog niet in een oplossing
geresulteerd.

16-09-2022
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator doet een onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Hij kan
daarover op dit moment uitsluitend zeggen dat de administratie van de
onderneming zeer matig is.

16-09-2022
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-09-2022
1

Toelichting
De onderneming had geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

16-09-2022
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

bedrijfsinventaris

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een bedrijfsinventaris van beperkte omvang aangetroffen,
maar hem is niet duidelijk of de inventaris w el eigendom van de
vennootschap onder firma is of tot een andere vennootschap onder firma
(Bovale uitvaartondersteuning v.o.f.) van dezelfde vennoten toebehoort. Een
en ander moet uit de administratie blijken. Maar die heeft de curator niet in
zijn bezit en het is de vraag of de administratie uitsluitsel zal geven.
Meer informatie over de andere vennootschap onder firma w ordt gegeven in
paragraaf 7.
De curator heeft de inventaris w el laten taxeren.

16-09-2022
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator zal moeten uitzoeken aan w elke vennootschap onder firma de
inventaris toebehoort. Hij zal de uitkomst van dat onderzoek niet afw achten
en w el trachten de inventaris te verkopen, omdat dit ook nodig is om het
huurpand vrij te kunnen geven.

16-09-2022
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De onderneming maakte gebruik van domeinnamen. Deze domeinnamen
staan op naam van een van de vennoten. De curator dient uit te zoeken of
de domeinnaam aan de vennootschap of de vennoot toebehoort en voorts of
de domeinnamen enige w aarde hebben.

16-09-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er lijkt sprake te zijn van een aantal openstaande debiteuren, maar de
curator heeft daarvan nog geen goed beeld. Het lijkt erop dat de
onderneming zelf ook niet precies w eet w at nog openstaat. Voornamelijk
doordat de administratie niet goed op orde is. Voorts heeft de curator
signalen gekregen dat bij het uitvoeren van de uitvaartw erkzaamheden
fouten zijn gemaakt, w aardoor bepaalde debiteuren niet w illen betalen.
Gezien de aard van de onderneming zal de curator zeer zorgvuldig
onderzoek doen voordat debiteuren w orden aangeschreven.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

16-09-2022
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-09-2022
1

De onderneming heeft geen schulden bij banken.

5.2 Leasecontracten
De vennoten hebben voorafgaande aan de uitspraak van het faillissement de
leaseauto's ingeleverd bij de leasemaatschappij. De curator heeft de
contracten gecontroleerd en geen bijzonderheden gezien.
Voorts w ordt door leveranciers gesteld dat koffiemachines en een brancard
zijn gehuurd/geleased. De curator heeft dit in onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-09-2022
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is gestaakt.

16-09-2022
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De onderneming heeft geen deugdelijke boekhouding. Dit is ook bevestigd
door de boekhouder/accountant. De boekhouder bevestigde desgevraagd
dat de reden voor het oprichten van tw ee vennootschappen onder firma door
de vennoten w as gelegen in het feit dat een uitvaartonderneming niet BTW
plichtig is. Om toch BTW te kunnen verrekenen is naast Van Boven w ensen
en uitvaart de tw eede vennootschap onder firma Bovale
uitvaartondersteuning opgericht. Er w erd echter in de praktijk in het geheel
geen onderscheid tussen de administratie van de ondernemingen
aangehouden, w aardoor alles door elkaar liep. De administrateur heeft
gemeld dat uiteindelijk alles door hem op Bovale uitvaartondersteuning is
gezet. De administratie is echter niet bijgew erkt tot aan datum faillissement.
De curator heeft de administrateur gevraagd om de aanw ezig administratie
aan hem te sturen. De administrateur heeft echter (nog) niet gereageerd op
dat verzoek. De curator vermoedt dat de administrateur geen
w erkzaamheden w il doen, omdat hij tijdens het telefonisch overleg met de
curator aangaf dat de curator hem naar zijn mening een som moet betalen
voor de w erkzaamheden.

16-09-2022
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Aangezien gefailleerde een vennootschap onder firma is, heeft de
onderneming niet de plicht om de jaarrekeningen te deponeren.

16-09-2022
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

16-09-2022
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing

16-09-2022
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

16-09-2022
1

De curator doet onderzoek naar de vraag of sprake van paulianeus handelen
is gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator doet onderzoek naar de vraag of onrechtmatig is gehandeld.

16-09-2022
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Op het moment van uitbrengen van dit verslag zijn er tw ee boedelschulden.
Te w eten het salaris van de curator en de som die voldaan moet w orden voor
de taxatie van de bedrijfsinventaris door het NTAB. De verhuurder zal de niet
betaalde huur kunnen verrekenen met de w aarborgsom die is voldaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-09-2022
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

16-09-2022
1

Onbekend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-09-2022
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

16-09-2022
1

Onbekend

8.5 Aantal concurrente crediteuren
29

16-09-2022
1

Toelichting
Er zijn veel crediteuren die een vordering hebben ingediend. De curator zal
echter moeten onderzoeken op w elke van de tw ee vennootschappen onder
firma de desbetreffende crediteur een vordering heeft. Het aantal is dan ook
een voorlopig aantal.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 177.751,00

16-09-2022
1

Toelichting
Er zijn veel crediteuren die een vordering hebben ingediend. De curator zal
echter moeten onderzoeken op w elke van de tw ee vennootschappen onder
firma de desbetreffende crediteur een vordering heeft. Het bedrag dat
genoemd is, is dan ook een voorlopig bedrag.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator zal moeten onderzoeken op w elke van de tw ee vennootschappen
onder firma de desbetreffende crediteur een vordering heeft. Hij zal dit
evenw el eerst doen, zodra duidelijk is of enige uitkering kan plaatsvinden
vanuit het vermogen van de vennootschappen onder firma. Indien dat niet
het geval is zal voor beide vennootschappen gelden dat de vennoten
hoofdelijk kunnen w orden aangesproken op het tekort en is het onderscheid
niet meer relevant.

16-09-2022
1

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
De curator zal in de komende verslagperiode de activa verkopen en
uitzoeken w elke activa van w elke vennootschap onder firma is.

16-09-2022
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
onbekend

16-09-2022
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-09-2022
1

