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Gegevens onderneming
Algemene opmerkingen:
Dit verslag is opgesteld overeenkomstig de geldige RECOFA richtlijnen. De
verslagen zijn genummerd en de tekst van de reeds ingediende verslagen blijft
telkens staan en is derhalve te raadplegen. In lijn met de uitspraak van de
Hoge Raad van 21 januari 2005 (JOR 2005/104) w ordt opgemerkt dat het
openbaar verslag niet beoogt om verantw oording af te leggen over de stand
van de boedel of om volledig inzicht te geven. Verw ezen w ordt naar de
disclaimer (zie hierna).

20-10-2020
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Disclaimer:
Dit openbaar verslag met bijlage is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar
berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen
en die voor een gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Voorts is het
mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet beschikbaar is,
dan w el nog niet geopenbaard kan w orden, of dat in het verslag w eergegeven
informatie achteraf bijgesteld dient te w orden, hetgeen o.a. gevolgen kan
hebben voor de vooruitzichten van de schuldeisers. De curator staat derhalve
niet in voor de volledigheid of de juistheid van de in het verslag met bijlagen
genoemde informatie. Derden met inbegrip van schuldeisers kunnen aan de
inhoud van de openbare verslagen inclusief de bijlagen dan ook geen rechten
ontlenen. Deze disclaimer is ook van toepassing op de nog in te dienen
vervolgverslagen met bijlagen.
Gegevens onderneming:
De Visexpress CV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
63641038 en volgens het uittreksel uit het Handelsregister is de vennootschap
gevestigd en kantoorhoudende te Haaksbergen aan M.A. De Ruijterstraat 20g. De oprichtingsdatum van de vennootschap is 22-06-2015.

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel Handelsregister zijn de activiteiten als volgt:
markthandel in overige voedings- en genotmiddelen. Markthandel in vis en
visproducten. Feitelijk hield de vennootschap zich met laatstgenoemde
activiteiten bezig.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 147.798,00

€ 43.222,00

€ 40.580,00

2019

€ 155.982,00

€ 19.058,00

€ 51.163,00

2017

€ 146.851,00

€ 19.549,00

€ 28.183,00

Toelichting financiële gegevens
Over de jaren 2017 t/m 2020 zijn geen jaarrekeningen opgesteld.
Bovengenoemde cijfers zijn ontleend aan de kolommenbalansen, die
ontvangen zijn van de accountant van failliet. Bovengenoemde cijfers geven
geen getrouw beeld w eer van de onderneming. Verw ezen w ordt naar punt 7.1
van dit verslag.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-10-2020
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

20-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.306,52

20-10-2020
1

€ 4.714,52

17-02-2021
2

€ 4.714,52

21-05-2021
3

Verslagperiode
van
9-9-2020

20-10-2020
1

t/m
19-10-2020
van
15-10-2020

17-02-2021
2

t/m
17-2-2021
van
18-2-2021

21-05-2021
3

t/m
20-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

28 uur 54 min

2

15 uur 18 min

3

2 uur 36 min

totaal

46 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Na het uitbrengen van het verslag kan de vermelde tijd eventueel w orden
aangepast, doordat het kan voorkomen dat de w erkzaamheden niet of onjuist
in het urenregistratiesysteem zijn ingevoerd en dit achteraf – nadat het
verslag is uitgebracht – bij een interne controle w ordt vastgesteld.

20-10-2020
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Beherend vennoot van de vennootschap is sedert 01-10-2015 mevrouw N. van
Mast, w oonachtig te Haaksbergen. Daarnaast kan haar partner, de heer R.
Gortemulder, als feitelijk beleidsbepaler w orden aangemerkt en hij w as in de
periode van 22-06-2015 tot 01-10-2015 beherend vennoot van de
vennootschap.

20-10-2020
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Naar aanleiding van een faillissementsaanvraag jegens mevrouw N. van Mast
(beherend vennoot) heeft zij een verzoek toelating W SNP ingediend, w elk
verzoek in tw ee instanties is afgew ezen, met als gevolg dat mevrouw Van
Mast bij vonnis van de Rechtbank Overijssel (zittingsplaats Almelo) d.d. 14
april 2021 in staat van faillissement is verklaard, e.e.a. met aanstelling van
ondergetekende tot curator.

21-05-2021
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1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

20-10-2020
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1.3 Verzekeringen
De curator heeft één verzekering aangetroffen. Het betreft een
autoverzekering m.b.t. een Volksw agen bestelbus, die failliet heeft afgesloten
bij Centraal Beheer. Voornoemde verzekering is inmiddels door de curator
opgezegd.

20-10-2020
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1.4 Huur
Failliet huurde een kleine w erk-/opslagplaats, gelegen te Haaksbergen aan de
M.A. de Ruijterstraat 20-g, van de heer A.G. Ten Hagen te Haaksbergen. De
huur bedroeg € 125,00 per w eek. De curator heeft op 21-09-2020 de
huurovereenkomst schriftelijk opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

20-10-2020
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1.5 Oorzaak faillissement
Ten aanzien van de oorzaken van het faillissement deelde de heer
Gortemulder het navolgende mede.

20-10-2020
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In feite bestaat de onderneming al sinds 2005 en betrof dit de eenmanszaak
van de heer R. Gortemulder. Ten gevolge van persoonlijke en medische
problemen is de eenmanszaak destijds in financieel zw aar w eer terecht
gekomen, hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot een faillissement, aldus de heer
Gortemulder.
De activiteiten van de eenmanszaak zijn in 2015 voortgezet door zijn partner,
mevrouw Van Mast, in de vorm van een commanditaire vennootschap.
Aanvankelijk leek het goed te gaan, maar het paar w erd geconfronteerd met
oude schulden uit de periode van de eenmanszaak.
Volgens de heer Gortemulder is een groot deel van die schulden afbetaald en
is tevergeefs getracht om een BBZ-krediet te verkrijgen, teneinde de
resterende schulden af te betalen.
Ook is getracht om met de aanvrager van het faillissement een
betalingsregeling te treffen, maar volgens de heer Gortemulder ging deze
alleen akkoord met een betalingsregeling van € 500,00 per w eek, hetgeen
door de vennootschap niet w as op te brengen.
De curator zal de oorzaken van het faillissement nader onderzoeken.
Nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement leverde geen nieuw e
gezichtspunten op. De typering “veel persoonlijk- en gezinsongeluk w aardoor
jarenlang het ene gat met het andere is gevuld, dat uiteindelijk culmineert in
de ondergang (= faillissement)” misstaat in deze casus niet.

17-02-2021
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

20-10-2020
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Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren drie oproepkrachten in dienst van failliet.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

20-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

11-9-2020

3

de RC heeft de curator op 11-09-2020 gemachtigd om de
dienstverbanden met de drie w erknemers op te zeggen.

totaal

3

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

20-10-2020
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-10-2020
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft de navolgende bedrijfsmiddelen aangetroffen, te w eten: een
bestelbus van het merk Volksw agen (type LT 35 A 2.8 TDI, bouw jaar 2000),
een marktverkoopw agen van het merk Kow a Holland (bouw jaar 1998) en
overige roerende zaken, bestaande uit een diepvrieskist, een vaatmachine,
een insectenlamp en een magnetron.

20-10-2020
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In opdracht van de curator zijn de bedrijfsmiddelen op 17-09-2020 getaxeerd
door de heer Vanhommerig.
In het kader van een doorstart zijn voornoemde bedrijfsmiddelen verkocht aan
Ten Hagen Beheer BV te Haaksbergen. Verw ezen w ordt naar punt 6.4 e.v. van
dit verslag.
Voorts heeft de curator een Hyundai (type Sante Fe, bouw jaar 2004)
aangetroffen, w aarvoor Ten Hagen Beheer BV eveneens interesse heeft
getoond.
De afgelopen verslagperiode is de Hyundai Sante Fe (bouw jaar 2004)
verkocht. Verw ezen w ordt naar punt 6.5 van dit verslag.

17-02-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-10-2020
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Overgaan tot verkoop van de Hyundai.

20-10-2020
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De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

17-02-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van onderhandenw erk is geen sprake. De curator heeft enige voorraad vis
aangetroffen. Verw ezen w ordt naar punt 6.3 e.v. van dit verslag.

20-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

3.8 Andere activa

20-10-2020
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Nagekomen banksaldo

€ 300,00

€ 0,00

Aangetroffen banksaldi

€ 482,79

€ 0,00

Aangetroffen kasgeld

€ 100,00

€ 0,00

totaal

€ 882,79

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft een bedrag van € 100,00 aan kasgeld aangetroffen.

20-10-2020
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Voorts heeft de curator op een tw eetal bankrekeningen bij de ING Bank
positieve saldi aangetroffen van respectievelijk € 175,12 en € 427,67, in totaal
derhalve € 602,79. In verband met de kosten van levensonderhoud is besloten
dat de vennoot vooralsnog een bedrag van € 120,00 van de aangetroffen
banksaldi mag behouden, w aarmee de aangetroffen banksaldi kan w orden
vastgesteld op € 482,79.
Tevens is nog sprake van immateriële activa (o.a. goodw ill en handelsnaam),
die in het kader van een doorstart zijn verkocht aan Ten Hagen Beheer BV te
Haaksbergen. Verw ezen w ordt naar punt 6.4 e.v. van dit verslag.
Vooralsnog heeft de curator geen overige andere activa aangetroffen.
Bij de ING Bank is een nagekomen saldo aangetroffen ten bedrage van
€300,00, w elk bedrag inmiddels is overgeboekt naar de faillissementsrekening.

17-02-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoeken of nog sprake is van overige andere activa.

20-10-2020
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Vooralsnog zijn geen andere of overige activa/vermogensbestanddelen
aangetroffen en de w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

17-02-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
De curator heeft geen debiteurenvorderingen aangetroffen.

20-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

20-10-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

20-10-2020
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Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover bekend, hebben banken geen vorderingen op failliet.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

20-10-2020
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

20-10-2020
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

20-10-2020
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

20-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

20-10-2020
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

20-10-2020
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met de aangetroffen bederfelijke w aar (voorraad vis) heeft failliet
nog een enkele dagen ná datum faillissement, met toestemming van de
rechter-commissaris, de exploitatie van de viskraam voortgezet. Het stellen
van zekerheden is niet aan de orde gew eest.

20-10-2020
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6.2 Financiële verslaglegging
In totaal is een opbrengst gerealiseerd van € 1.223,73 inclusief 9 % BTW .

20-10-2020
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

Doorstarten onderneming

20-10-2020
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6.4 Beschrijving
Voor een beschrijving van de aangetroffen bedrijfsmiddelen en immateriële
activa w ordt verw ezen naar punt 3.3 en punt 3.8 van dit verslag.
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6.5 Verantwoording
De curator heeft met Ten Hagen Beheer B.V. te Haaksbergen onderhandeld
over een doorstart. Aangezien Ten Beheer BV een bieding heeft uitgebracht,
die ruim boven de getaxeerde w aarden lag, heeft de curator op 21-09-2020
toestemming van de rechter-commissaris gekregen om met Ten Hagen Beheer
B.V. een activa-overeenkomst aan te gaan.
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Zoals vermeld bij punt 3.3 van dit verslag heeft Ten Hagen Beheer B.V. ook
interesse getoond in de aangetroffen Hyundai en de curator heeft
dienaangaande een voorstel aan rechter-commissaris voorgelegd.
Op 20-10-2020 is de Hyundai Sante Fe (bouw jaar 2004) met toestemming van
de rechter-commissaris verkocht en geleverd aan Ten Hagen Beheer BV –
e.e.a. onder de reikw ijdte van de eerder gesloten activaovereenkomst - voor
de koopsom van € 350,00.

17-02-2021
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6.6 Opbrengst
€ 2.500,00

20-10-2020
1

Toelichting
Er is een opbrengst gerealiseerd van € 2.500,00. Voornoemd bedrag is
exclusief de opbrengst van Hyundai.
€ 2.850,00

17-02-2021
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Toelichting
Inclusief verkoop Hyundai is een opbrengst gerealiseerd van in totaal
€2.850,00.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

20-10-2020
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afronden verkoop Hyundai.

20-10-2020
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De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

17-02-2021
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7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht
Aan de accountant is verzocht om de jaarrekeningen over de jaren 2017 t/m
2019 aan te reiken. De accountant heeft te kennen gegeven dat over
voornoemde jaren nog geen jaarrekeningen, met de daarbij behorende IBaangiften, zijn samengesteld, omdat 1) te veel stukken ontbreken (w aaronder
inkoop- en kostenfacturen), 2) de lijsten van grootboekrekening “vraagposten”
te lang zijn en 3) omdat de privé opnamen over voornoemde jaren - vanw ege
gebrek aan informatie – nog niet in de cijfers zijn verw erkt. Het is om
vorenstaande dat de ontvangen kolommenbalansen met betrekking tot de
resultaten en balanstotalen geen getrouw beeld geven van de onderneming
(zie punt "Financiële gegevens" van dit verslag).
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7.2 Depot jaarrekeningen
Niet van toepassing.

20-10-2020
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

20-10-2020
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

20-10-2020
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17-02-2021
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Toelichting
De boekhouding voldoet niet aan de eisen, die de artikelen 3:15j BW jo. 2:10
BW daaraan stellen en gesteld kan w orden dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
Uit niets blijkt dat er paulianeus is gehandeld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

17-02-2021
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog niet van toepassing.

20-10-2020
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Het niet-naleven van de administratieplicht zou kunnen leiden tot civiele
aansprakelijkheid van de bestuurder/feitelijk beleidsbepaler jegens derden
(boedeltekort). De curator gaat echter geen actie ondernemen, gezien het
ontbreken aan boedelmiddelen enerzijds en met het oog op het niet kunnen
verhalen van de vordering op de bestuurder/feitelijk beleidsbepaler (het
ontbreken van elke vorm van vermogen aan de zijde van de
bestuurder/feitelijk beleidsbepaler) anderzijds.

17-02-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal ter zake de boekhoudplicht de beherend vennoot om nadere
opheldering vragen en de overige rechtmatigheidsonderzoeken voortzetten.

20-10-2020
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De w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

17-02-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 242,00

20-10-2020
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Toelichting
In verband met het inschakelen van de heer Vanhommerig zijn er
boedelkosten ontstaan ten bedrage van € 242,00 inclusief BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.050,00

20-10-2020
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Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 8.050,00
ter zake niet afgedragen loonheffingen, omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting.
€ 8.779,00

17-02-2021
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Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van in totaal €8.779,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

20-10-2020
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

20-10-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

20-10-2020
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 36.927,65

20-10-2020
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Toelichting
Tot op heden hebben zes van de acht bekende concurrente crediteuren
vorderingen ingediend voor een bedrag van in totaal € 36.927,65.
€ 42.815,71

17-02-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben zeven concurrente crediteuren vorderingen ingediend
voor een bedrag groot € 42.815,71.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans nog niet bekend.

20-10-2020
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Thans staat w el vast dat het faillissement w egens de toestand van de boedel
zal w orden opgeheven.

17-02-2021
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren van de crediteuren en overgaan tot betaling van de
taxatiekosten.

20-10-2020
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De afgelopen verslagperiode zijn de taxatiekosten ten bedrage van € 242,00
ten laste van de faillissementsrekening aan Vanhommerig voldaan.

17-02-2021
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Naar verw achting zullen de crediteuren geen vorderingen meer indienen en
derhalve kunnen de w erkzaamheden als beëindigd w orden beschouw d.

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.

20-10-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-10-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Overgaan tot verkoop van Hyundai, nader onderzoek doen naar overige activa,
onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement, de
rechtsmatigheidsonderzoeken voortzetten, nader inventariseren van de
schuldeisers en nota Vanhommerig voldoen.

20-10-2020
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Binnenkort zal w orden voorgesteld om het faillissement op te heffen w egens
de toestand van de boedel.

17-02-2021
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Alle w erkzaamheden kunnen als beëindigd w orden beschouw d.

21-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog niet bekend.

20-10-2020
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De curator verw acht dat het faillissement binnen drie maanden zal zijn
afgew ikkeld.

17-02-2021
2

De bedoeling w as om de afgelopen verslagperiode het faillissement voor
opheffing voor te dragen, maar nu mevrouw Van Mast ook in privé in staat
van faillissement is verklaard, heeft de curator de afw ikkeling van onderhavig
faillissement aangehouden. Thans is de verw achting dat het onderhavige
faillissement binnen drie maanden kan w orden opgeheven.

21-05-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vooralsnog niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

20-10-2020
1

