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Algemene gegevens
Naam onderneming
Safeland Europe B.V.

07-05-2018
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Gegevens onderneming
Safeland Europe B.V. is bij akte d.d. 22 september 2008 opgericht. De
onderneming staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor OostNederland onder nummer 08181748.
De statutaire zetel van Safeland Europe B.V. is Oldenzaal en w as gevestigd
aan de Scholtenhoeklaan 20 te (7573 BH) Oldenzaal.
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Activiteiten onderneming
Groothandel in tegels en plavuizen. De im- en export, de aan- en verkoop van
en de handel in rubbertegels, hout en overige gebruiksgoederen. Commodity
trade en trade management.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2011

€ 47.978,60

€ -48.785,74

2010

€ 275.380,44

€ -18.499,79

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Voor 2012 is de beschikking over conceptcijfers.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

07-05-2018
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Toelichting
De bestuurder van de vennootschap w as de enige w erknemer.

Boedelsaldo
€ 3.100,36

07-05-2018
7

Verslagperiode
van
9-11-2017

07-05-2018
7

t/m
7-5-2018
van
7-11-2018

20-05-2019
9

t/m
20-5-2019
van
21-5-2019

01-12-2019
10

t/m
29-11-2019
van
30-11-2019

07-06-2020
11

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

07-12-2020
12

t/m
7-12-2020
van
8-12-2020
t/m
7-6-2021

Bestede uren

07-06-2021
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

2 uur 42 min

8

2 uur 54 min

9

2 uur 18 min

10

0 uur 48 min

11

1 uur 36 min

12

1 uur 12 min

13

0 uur 54 min

totaal

12 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren betrof ten tijde van het vorige verslag 67,3
uren, zodat het totaal aantal bestede uren thans 70,0 uren bedraagt.

07-05-2018
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Het totaal aantal bestede uren betrof ten tijde van het vorige verslag 70,00
uren, zodat het totaal aantal bestede uren thans 72,90 uren bedraagt.

06-11-2018
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bij oprichting zijn de aandelen voor 100% verkregen door Condor Holding B.V.
Op 15 oktober 2009 zijn de 100% aandelen overgedragen aan mevrouw B.M.
Smit, w elke daarmee enig aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap is
en tevens enig bestuurder is van de vennootschap.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000,00. Het geplaatste en
gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,00.
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgaaf van de bestuurder van de vennootschap lopen er geen
procedures.

07-05-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van de bestuurder van de vennootschap zijn alle
bedrijfsverzekeringen reeds beëindigd.

07-05-2018
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1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap maakt gebruik van een opslagruimte in de
gemeente Hoogeveen, w aar tevens nog een kleine handelsvoorraad
opgeslagen ligt.
De curator is in overleg met de distributeur (distributie- en
opslagovereenkomst) over de afw ikkeling van het retentierecht (conform de
Physical Distribution Voorw aarden; art. 60 Fw ; art. 8:30 e.v. BW ).

07-05-2018
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3e verslag:
Ter zake de afw ikkeling van het retentierecht w ordt verw ezen naar onderdeel
3.9 e.v. van dit verslag.

1.5 Oorzaak faillissement
Door het w egvallen van de grootste afnemer w as er geen financiële ruimte om
de voorraad voor te financieren en konden er geen grote hoeveelheden tegen
gunstige prijzen w orden ingekocht w aardoor de verkoopprijs voor de kleinere
afnemers niet concurrerend w aren. Een en ander leidde ertoe dat daardoor
uiteindelijk in het geheel geen afname meer plaatsvond. Vanaf begin 2011
vonden er feitelijk al geen bedrijfsactiviteiten meer plaats.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2018
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Toelichting
De bestuurder w as tevens w erknemer.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

07-05-2018
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Toelichting
De bestuurder w as tevens w erknemer.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

17-10-2013

1

bestuurder/w erknemer

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap had geen onroerend goed in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

07-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aanw ezig/aangetroffen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

07-05-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

07-05-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Rubber tegels

€ 2.777,00

totaal

€ 2.777,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn 11 pallets met rubber tegels aanw ezig in opslag.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator is in overleg met distributeur ten aanzien van het ingeroepen
retentierecht (zie 1.6). Diverse contacten met opkopers.
2e verslag:
De curator heeft het retentierecht erkend. In de komende periode verw acht de
curator dit punt volledig te kunnen afw ikkelen.
3e verslag:
Na taxatie van de voorraad zijn de roerende zaken in overleg en met
toestemming van de
retentor aan diverse opkopers aangeboden. Met de retentor is
overeengekomen dat een en
ander via de boedel zal verlopen en dat de retentor de netto opbrengst
uitgekeerd krijgt na
aftrek van de (faillissements)kosten.
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de roerende zaken
vervolgens op 20 maart 2014 verkocht aan een opkoper.
In de komende verslagperiode zal de financiële afw ikkeling met de retentor
plaatsvinden.
11e verslag:
Aangezien de gesprekken gaande zijn met de bestuurder ter zake een
regeling om te komen
tot de afw ikkeling van het faillissement, zal dit punt hiermee gelijktijdig w orden
afgew ikkeld.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet aanw ezig/aangetroffen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er bestond geen debiteurenpositie.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie/boekhouding.

07-05-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 4.526,66

07-05-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankierde bij de ABN Amro Bank. Op datum
faillissement vertoonde de bankrekening een debetstand.
2e verslag:
Namens de ABN Amro Bank is een concurrente vordering ingediend van €
4.526,66.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

07-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er door de bank geen zekerheden
gevestigd.
2e verslag:
Er zijn geen zekerheden gesteld door de gefailleerde vennootschap.

5.4 Separatistenpositie

07-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
De distributeur (distributie en opslag) beroept zich op retentierecht conform de
van toepassing zijnde Physical Distribution Voorw aarden (art. 60 Fw ; 8:30 e.v.
BW .
2e verslag:
De curator heeft vastgesteld dat de distributeur rechtsgeldig een beroep
toekomt op het retentierecht.
3e verslag:
Na verkoop van de voorraad dient thans nog de financiële afw ikkeling met de
retentor plaats te vinden.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek, overleg met distributeur en bestuurder.
2e verslag:
Correspondentie en contact met distributeur en bestuurder.
3e verslag:
Correspondentie en contact met distributeur/retentor, opkopers, taxateur en
rechter-commissaris.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-05-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De mogelijkheden van een voortzetting zijn besproken met de bestuurder.
Hiertoe bestonden geen mogelijkheden.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-05-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

07-05-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-05-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De mogelijkheden van een doorstart zijn besproken met de bestuurder. Een
concreet voorstel is echter uitgebleven.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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Zoals te doen gebruikelijk zal de curator nog nader onderzoek verrichten of de
gefailleerde vennootschap aan de op haar rustende boekhoudverplichting
heeft voldaan en w el in die zin dat zal w orden nagegaan of er op een
zodanige w ijze administratie is gevoerd dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de vennootschap kunnen w orden gekend. Indien Safeland
Europe B.V. niet aan de op haar rustende boekhoudverplichting heeft voldaan,
betekent dit, dat ex artikel 2:248 lid 2 BW vaststaat dat het bestuur haar taak
onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat deze onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft nog niet de gehele administratie van de gefailleerde
vennootschap c.q. de boekhouder mogen ontvangen.
Uit de ontvangen boekhouding is gebleken dat de jaarrekening t/m 2009 is
vervaardigd.
Zodra de (volledige) administratie is ontvangen, w ordt een en ander nog aan
een nadere beschouw ing onderw orpen.
2e verslag:
De boekhouder w as doende de boekhouding af te ronden doch het
faillissement heeft ertoe geleid dat de w erkzaamheden zijn gestaakt. De
boekhouder heeft volstaan met toezending van de grootboekkaarten w elke
zijn bijgew erkt tot en maart 2013.
3e verslag:
Aan de hand van de ontvangen administratie/boekhouding lijkt de
boekhouding deugdelijk te zijn gevoerd.

07-05-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Ingevolge artikel 2:394 lid 3 BW rust op de rechtspersoon de verplichting om
haar jaarrekening uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar openbaar
te maken. De openbaarmaking dient te geschieden door een exemplaar te
deponeren bij de Kamer van Koophandel.
Indien een besloten vennootschap niet tijdig haar jaarrekening openbaar
maakt, betekent dit dat ex artikel 2:248 lid 2 vaststaat, dat het bestuur van de
besloten vennootschap zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.
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Uit onderzoek bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de jaarrekeningen t/m
2009 zijn
gedeponeerd:
de jaarrekening 2008 is gedeponeerd op: 21 september 2010;
de jaarrekening 2009 is gedeponeerd op: 4 januari 2011.
2e verslag:
De jaarrekening 2008 is te laat gedeponeerd. De jaarrekeningen 2010 en 2011
zijn niet gedeponeerd. Aan de deponeringsplicht is niet voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de gefailleerde vennootschap niet aan de orde.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hier w erd aan voldaan.

07-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-05-2018
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Toelichting
1e verslag:
Dit dient nog nader onderzocht te w orden.
2e verslag:
Dit punt heeft de curator nog in onderzoek. Er heeft een bespreking met de
bestuurder plaatsgevonden.
3e verslag:
Vooralsnog heeft de curator geen aanw ijzingen dat er sprake zou zijn van
onbehoorlijk bestuur.
4e/5e/6e verslag:
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek op een aantal punten verder
opgepakt en zodanig gecommuniceerd met de bestuurder.
11e verslag:
De curator is met de bestuurder in overleg getreden om de bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek te delen en de gevolgen daarvan bespreekbaar te
maken.
12e verslag:
De curator is in overleg met de bestuurder teneinde te bezien of een regeling
mogelijk is.
13e verslag:
Er is in hoofdlijnen overeenstemming bereikt. Een ander zal gedurende de
komende verslagperiode nader w orden uitgew erkt.
14e verslag:
De bestuurder heeft de middelen om de regeling met de curator te effectueren
nog niet beschikbaar. Indien deze middelen gedurende de komende
verslagperiode niet beschikbaar komen, zal de curator zich beraden omtrent
het vervolg.
15e verslag:
Ondanks de door de bestuurder gew ekte verw achtingen zijn de middelen nog
altijd niet beschikbaar gesteld ter effectuering van de voorgestelde regeling.
Indien gedurende de komende verslagperiode niet gestart kan w orden met de
uitvoering van de voorgestelde regeling, is de curator voornemens tot
afw ikkeling over te gaan.
16e verslag:
In overleg met de rechter-commissaris is besloten de bestuurder de gevraagde
tijd te geven om de middelen te fourneren teneinde tot de beoogde regeling te
kunnen komen.

Toelichting
17e verslag:
In verband met het verloop van de tussenliggende periode
(aansprakelijkstelling en afw ikkeling regeling) is de verjaring van de eventuele
vorderingen uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid namens de boedel
op de bestuurder zekerheidshalve gestuit.

Toelichting
18e verslag:
De middelen w aarmee de bestuurder de voorgestelde regeling w enst te
effectueren zijn nog altijd niet beschikbaar. Het is onduidelijk w anneer het tot
een afw ikkeling kan komen. Bestuurder informeert curator omtrent de
ontw ikkelingen op dit punt.
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20-05-2019
9

Toelichting
20e verslag:
Ongew ijzigd.

07-06-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Nee

07-05-2018
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Toelichting
2e verslag:
De curator heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
16e verslag:
Op basis van de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek zijn thans
besprekingen gaande met de bestuurder teneinde een regeling te treffen.
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21e verslag:
De bestuurder w enst te onderzoeken of het faillissement via het aanbieden
van een akkoord kan w orden afgew ikkeld daarbij rekening houdend met
bovenstaande bevindingen.

07-12-2020
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22e verslag:
De bestuurder beschikt nog niet over de benodigde financiële middelen om
tot de beoogde afw ikkeling van het faillissement over te kunnen gaan.

07-06-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
16e verslag:
Diverse contacten met bestuurder.

07-05-2018
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18e verslag:
Diverse contacten met bestuurder.

20-05-2019
9

19e verslag:
Diverse contacten met bestuurder.

01-12-2019
10

20e verslag:
Diverse contacten met bestuurder.

07-06-2020
11

21e verslag:
Diverse contacten met bestuurder.

07-12-2020
12

22e verslag:
Diverse e-mailcontacten met bestuurder.

07-06-2021
13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog uitsluitend bestaand uit het salaris en de verschotten van de
curator.

07-05-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 60.312,00

07-05-2018
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Toelichting
De fiscus heeft diverse vorderingen ingediend met betrekking tot OB, LH en
Vpb over de periode 2011 en 2012.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

07-05-2018
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Toelichting
Er zijn geen vorderingen ingediend door het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.919,27

07-05-2018
7

Toelichting
De aanvrager van het faillissement is tevens retentor:
- kosten aanvraag faillissement € 1.103,09
- conc. vordering gedekt door retentierecht € 3.816,18.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

07-05-2018
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Toelichting
Blijkens de administratie is er sprake van vier (4) crediteuren. Drie (3)
crediteuren hebben een vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.546,00
Toelichting
Geen bijzonderheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

07-05-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
16e verslag:
Vooralsnog dient te w orden uitgegaan van een opheffing w egens gebrek aan
baten.

07-05-2018
7

20e verslag:
Op basis van het huidige boedelactief dient te w orden uitgegaan van een
opheffing w egens gebrek aan baten. De enig aandeelhouder (tevens
bestuurder) heeft de curator evenw el laten w eten dat de financiële middelen
om tot een volledige uitdeling (100%) te kunnen komen nu daadw erkelijk op
korte termijn beschikbaar zullen komen. Daarnaast heeft de enig
aandeelhouder (tevens bestuurder) de curator laten w eten dat zij de
vennootschap na opheffing van het faillissement w enst voort te zetten, zodat
er een akkoord dient te w orden aangeboden (uiterlijk) op de
verificatievergadering teneinde te voorkomen dat de vennootschap w ordt
ontbonden.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
16e verslag:
Geen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-05-2018
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-05-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
16e verslag:
Bespreking met bestuurder teneinde verdere looptijd te bepalen en daarna
ofw el uitvoering geven aan de regeling ofw el over gaan tot afw ikkeling
faillissement.
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17e verslag:
Toew erken naar afronding minnelijke regeling zodra bestuurder kan
beschikken over gelden tenzij op enig moment blijkt dat de bestuurder haar
voorstel niet kan uitvoeren zodat alsnog dient te w orden overgegaan tot
afw ikkeling faillissement w egens de toestand van de boedel.

06-11-2018
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18e verslag:
Ongew ijzigd.

20-05-2019
9

19e verslag:
De bestuurder heeft nogmaals bevestigd 'schoon schip' te w illen maken doch
dat de financiële middelen nog altijd niet beschikbaar zijn om tot de
overeengekomen afw ikkeling te kunnen komen.

01-12-2019
10

20e verslag:
Zodra de bestuurder (tevens enige aandeelhouder) de financiële middelen
beschikbaar heeft om tot afw ikkeling van het faillissement over te kunnen
gaan, zullen de voorbereidende w erkzaamheden inzake het akkoord en de
verificatievergadering w orden gestart.

07-06-2020
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21e verslag:
Ongew ijzigd: Zodra de bestuurder (tevens enige aandeelhouder) de financiële
middelen beschikbaar heeft om tot afw ikkeling van het faillissement over te
kunnen gaan, zullen de voorbereidende w erkzaamheden inzake het akkoord
en de verificatievergadering w orden gestart.

07-12-2020
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22e verslag:
Ongew ijzigd. De bestuurder beschikt nog niet over de benodigde financiële
middelen om tot de beoogde afw ikkeling van het faillissement over te kunnen
gaan. Zodra de bestuurder (tevens enige aandeelhouder) de financiële
middelen beschikbaar heeft om tot afw ikkeling van het faillissement over te
kunnen gaan, zullen de voorbereidende w erkzaamheden inzake het akkoord
en de verificatievergadering w orden gestart.

07-06-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
16e verslag:
Het is nog niet bekend w anneer tot afw ikkeling kan w orden overgegaan.

07-05-2018
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17e verslag:
Ongew ijzigd. Het is nog niet bekend w anneer tot afw ikkeling kan w orden
overgegaan.

06-11-2018
8

18e verslag:
Ongew ijzigd. Het is nog niet bekend w anneer tot afw ikkeling kan w orden
overgegaan.

20-05-2019
9

20e verslag:
Naar de huidige stand van zaken, ligt het in de verw achting dat gedurende
komende verslagperiode de eerste stappen in het kader van de afw ikkeling
van het faillissement gezet kunnen gaan w orden.

07-06-2020
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21e verslag:
Op basis van de laatste ontw ikkelingen, ligt het in de verw achting dat
gedurende komende verslagperiode de eerste stappen in het kader van de
afw ikkeling van het faillissement gezet kunnen gaan w orden.

07-12-2020
12

22e verslag:
Naar de huidige stand van zaken, is nog niet bekend w anneer tot afw ikkeling
kan w orden overgegaan.

07-06-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2021

07-06-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

07-05-2018
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Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

06-11-2018
8

18e verslag:
Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

20-05-2019
9

19e verslag:
Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

01-12-2019
10

20e verslag:
Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

07-06-2020
11

21e verslag:
Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

07-12-2020
12

22e verslag:
Opstellen faillissementsverslag en (bijw erken) financieel verslag.

07-06-2021
13

Bijlagen
Bijlagen

