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

9
05-07-2021
F.09/17/312
NL:TZ:0000015301:F002
05-09-2017

R-C
Curator

mr. W.J. Don
mr M.C. Udink

Algemene gegevens
Naam onderneming
Miran Uitzendbureau BV en Miran Plantenkw ekerij BV

31-10-2018
2

Gegevens onderneming
Miran Uitzendbureau BV en Miran Plantenkw ekerij BV

31-10-2018
2

Activiteiten onderneming
een Agrisch uitzendbureau (Miran Uitzendbureau BV) en een Agrarisch bedrijf /
tuinder / kw eker van snijbloemen (Miran Plantenkw ekerij BV)

31-10-2018
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Niet van toepassing. De onderneming van failliet w erd reeds in 2016 gestaakt.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

31-10-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

10-07-2020
5

Verslagperiode
van
3-3-2018

31-10-2018
2

t/m
16-10-2018
van
17-10-2018

20-03-2019
3

t/m
17-3-2019
van
18-3-2019

11-09-2019
4

t/m
9-9-2019
van
10-9-2019

10-07-2020
5

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

05-10-2020
6

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

08-01-2021
7

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

06-04-2021
8

t/m
2-4-2021
van
3-4-2021
t/m
4-7-2021

Bestede uren

05-07-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

0 uur 18 min

5

8 uur 12 min

6

5 uur 30 min

7

6 uur 18 min

8

9 uur 30 min

9

5 uur 36 min

totaal

35 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren

verslagperiode: 0,00 uur
totaal: 7,80 uur
TKB; 0,80 uur
TKB totaal: 1,20 uur

31-10-2018
2

Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren

verslagperiode: 0,00 uur
totaal: 7,80 uur
TKB; 0,80 uur
TKB totaal: 1,70 uur

20-03-2019
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
Er is door de bestuurder van failliet een uitgebreide administratie overgelegd.
De curator heeft in hoofdlijnen de administratie onderzocht en geen
onregelmatigheden geconstateerd.

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

31-10-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

31-10-2018
2

Toelichting
Bestuurder van failliet heeft – zoals gezegd – zelf het faillissement
aangevraagd eind augustus 2017 nadat in 2016 de activiteiten van de
onderneming gestaakt w aren. Uit de administratie is gebleken dat er in 2016
en daarvoor geen noemensw aardige omzet w as en nauw elijks enige activiteit.
Het passief bestond op het moment van de faillissementsaanvraag slechts €
11.000 (zijnde € 2.500 telefoonabonnementen en € 8.000 ambtshalve
aanslagen fiscus). Een deel van het passief komt voor het uit het niet tijdig
opzeggen van diverse telefoonabonnementen. De bestuurder heeft nagelaten
de telefoonabonnementen op te zeggen.
De curator meent dat er sprake is van misbruik van recht door de bestuurder/
aandeelhouder door het aanvragen van het eigen faillissement van de BV’s.
Een Turbo liquidatie van beide vennootschappen had voor de hand gelegen.
Door de aanvraag van het faillissement veroorzaakte de bestuurder/
aandeelhouder alleen maar nog meer kosten; het salaris van de curator kan
niet w orden betaald en de schuldenlast neemt daardoor toe. De curator heeft
de bestuurder van failliet hiervoor aangesproken. De bestuurder heeft toen
aangegeven bereid te zijn een bedrag aan de boedel te betalen. De curator
zal dit de komende verslagperiode verder met de bestuurder opnemen.
Ja

20-03-2019
3

Toelichting
De bestuurder heeft aangegeven bereid te zijn een bedrag aan de boedel te
betalen. De
curator zal dit de komende verslagperiode verder met de bestuurder opnemen.
Ja

11-09-2019
4

Toelichting
Gebleken is dat de bestuurder deze bereidheid, zo die er al gew eest w as,
heeft ingetrokken. De curator beraadt zich op te nemen stappen.

Toelichting
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
Idem.

10-07-2020
5

06-04-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Er zijn geen paulianeuze transacties aangetroffen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

31-10-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

20-03-2019
3

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft uitgew ezen dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur. De curator heeft een beroep gedaan op de
garantstellingsregeling curatoren (GSR) bij Dienst Justis. Het verzoek van de
curator is toegew ezen.

05-07-2021
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek naar de rechtmatigheid is afgerond.

31-10-2018
2

Beoordeling resultaten uit het rechtmatigheidsonderzoek, in het bijzonder de
verantw oordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurder.

05-07-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog geen.

05-07-2021
9

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.206,00

31-10-2018
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

31-10-2018
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.396,00

31-10-2018
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Faillissement zal w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

31-10-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verdere inventarisatie crediteuren.

31-10-2018
2

Geen.

10-07-2020
5

Geen.

05-07-2021
9

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 heeft de diverse onderzoeken afgerond en komt - zoals blijkt uit
vorenstaande- tot de conclusie dat er geen zicht is op enige uitkering jegens
de schuldeisers. Na het bereiken van een schikking met de bestuurder zal het
faillissement w aarschijnlijk w orden opgeheven bij gebrek aan baten.

31-10-2018
2

De curator doet onderzoek naar de opportuniteit van rechtsmaatregelen
jegens de bestuurder (zie 7.5).

11-09-2019
4

Het onderzoek naar de opportuniteit van het treffen van rechtsmaatregelen
jegens de bestuurder w ordt binnenkort afgerond.

08-01-2021
7

Naast de gebruikelijke w erkzaamheden in het faillissement, zullen in de
komende periode(n) ten minste de volgende w erkzaamheden verricht
w orden:

05-07-2021
9

- Beoordeling van de resultaten uit rechtmatigheidsonderzoek.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend, zie 10.1

31-10-2018
2

Afhankelijk van het hierboven genoemde opportuniteitsonderzoek.

11-09-2019
4

De curator kan vooralsnog geen uitspraak doen over de verw achte w ijze van
afw ikkeling, noch de termijn w aarop dat plaats zal vinden.

05-07-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
5-10-2021

05-07-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 10.1

Bijlagen
Bijlagen

31-10-2018
2

