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

R-C
Curator

22
27-07-2022
F.10/16/488
NL:TZ:0000008100:F001
20-09-2016

mr. J.C.A.T. Frima
mr J.A.Th. van den Berg

Algemene gegevens
Naam onderneming
Your Container & Trailer Service B.V.

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

17-09-2018
7

Boedelsaldo
€ 14.897,73

24-05-2018
6

€ 14.899,60

17-09-2018
7

€ 13.345,81

05-02-2021
16

€ 13.345,81

06-05-2021
17

€ 13.345,81

03-08-2021
18

€ 13.345,81

02-02-2022
20

€ 9.606,04

04-05-2022
21

Verslagperiode
van
8-2-2018

24-05-2018
6

t/m
13-5-2018
van
14-5-2018

17-09-2018
7

t/m
12-9-2018
van
13-9-2018

10-01-2019
9

t/m
10-1-2019
van
1-1-2019

24-07-2019
10

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

31-10-2019
11

t/m
24-10-2019
van
30-1-2020

30-04-2020
13

t/m
29-4-2020
van
30-4-2020

29-07-2020
14

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

06-11-2020
15

t/m
28-10-2020
van
29-10-2020

05-02-2021
16

t/m
4-2-2021
van
5-2-2021

06-05-2021
17

t/m
4-5-2021
van
5-5-2021

03-08-2021
18

t/m
3-8-2021
van
4-8-2021

04-11-2021
19

t/m
26-10-2021
van
27-10-2021

02-02-2022
20

t/m
31-1-2022
van
1-2-2022

04-05-2022
21

t/m
28-4-2022
van
29-4-2022
t/m
26-7-2022

Bestede uren

27-07-2022
22

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

13 uur 22 min

7

18 uur 32 min

10

5 uur 4 min

11

0 uur 36 min

12

2 uur 24 min

13

7 uur 9 min

14

7 uur 18 min

15

3 uur 36 min

16

5 uur 48 min

17

2 uur 3 min

18

0 uur 42 min

19

7 uur 27 min

20

2 uur 57 min

21

6 uur 42 min

22

2 uur 9 min

totaal

85 uur 49 min

Toelichting bestede uren

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
In de afgelopen verslagperiode heeft zich namens de heer J.H. Bax, feitelijk
bestuurder van gefailleerde, een advocaat gemeld die namens de heer J.H. Bax
een pandrecht pretendeert. Ter zake w ordt verw ezen naar randnummer 7.6

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

24-05-2018
6

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
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-05-2018
6

De curator is doende verder onderzoek te verrichten naar de feitelijke gang
van zaken en overw eegt verdere stappen richting de (feitelijk) bestuurder(s)
van YCTS.

Toelichting

17-09-2018
7

Het onderzoek naar de feitelijke gang van zaken en mogelijke
bestuurdersaansprakelijkheid, zoals hierboven beschreven is nog niet
afgerond. De curator is in het kader van het onderzoek afhankelijk van
meerdere andere partijen. Dit maakt dat de curator het tempo van het
onderzoek niet geheel in de hand heeft. De curator w acht een en ander af.

Toelichting

10-01-2019
9

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

Toelichting

24-07-2019
10

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

Toelichting

31-10-2019
11

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

Toelichting

31-01-2020
12

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

Toelichting

30-04-2020
13

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

Toelichting

29-07-2020
14

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

Nee
Toelichting
Er vindt geen nader onderzoek meer plaats.

7.6 Paulianeus handelen

02-02-2022
20

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

24-05-2018
6

De curator heeft vastgesteld dat er op 2 september 2015, 1 oktober 2015, 30
oktober 2015 en 30 november 2015 in totaal een bedrag van € 12.312,47 is
overgemaakt vanaf de bankrekening van gefailleerde aan een derde. De
curator heeft dit bedrag bij de derde teruggevorderd en inmiddels ook
ontvangen.
Nadien heeft, zich namens de heer J.H. Bax, feitelijk bestuurder en
aandeelhouder van gefailleerde, een advocaat gemeld die namens de heer J.H.
Bax stelt dat het bedrag van € 12.312,47, dat de boedel van de derde heeft
ontvangen, onder het door de heer J.H. Bax gepretendeerde pandrecht zou
vallen en het bedrag van € 12.312,47 bij de curator opgevorderd. Op dit punt
vindt er discussie plaats tussen de curator en de advocaat van de heer J.H.
Bax. De curator is nog doende een definitief standpunt in deze in te nemen,
daar hij nog niet alle nodige informatie vanuit de advocaat van de heer J.H. Bax
heeft ontvangen.

Toelichting
De curator heeft de nadere informatie die hij bij de advocaat van de heer J.H.
Bax heeft opgevraagd nimmer ontvangen. Er is derhalve op dit punt niet verder
van gedachten gew isseld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-09-2018
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 427.384,00

24-05-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

24-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 57.278,47

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

24-05-2018
6

In de komende periode zullen de w erkzaamheden met name gericht zijn op het
rechtmatigheidsonderzoek. Mogelijk verdere actie aangaande
bestuurdersaansprakelijkheid en het afronden van de discussie met de
bestuurder, zoals w eergegeven onder randnummer 7.6

24-05-2018
6

De w erkzaamheden in de komende verslagperiode zullen met name gericht zijn
op het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek en het mogelijk naar
aanleiding daarvan nemen van actie.

17-09-2018
7

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

06-11-2020
15

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

05-02-2021
16

De curator is nog steeds doende met het verrichten van verder onderzoek.

06-05-2021
17

Ten behoeve van de afw ikkeling is bij de belastingdienst de omzetbelasting
over de garantstellingsregeling teruggevraagd. De curator w acht op de
afhandeling daarvan w aarna de afw ikkeling w ordt voortgezet.

04-11-2021
19

De teruggave omzetbelasting over de garantstellingsregeling is - met enige
vertraging - ontvangen. De curator pakt de afw ikkeling van de
garantstellingsregeling op.

02-02-2022
20

De afw ikkeling van de garantstelling verloopt moeizaam. Zodra een en ander
met Dienst Justis tot een goede afloop is gebracht, zal het faillissement ter
afw ikkeling aan de rechtbank w orden voorgedragen.

04-05-2022
21

De opvolgend curator heeft geconstateerd dat de afw ikkeling van de
garantstelling nog steeds niet afgerond is. De opvolgend curator heeft
daarom een rappel gestuurd en is in afw achting van een reactie. Zodra een
en ander met Dienst Justis tot een goede afloop is gebracht, zal het
faillissement ter afw ikkeling aan de rechtbank w orden voorgedragen.

27-07-2022
22

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Idem.

05-02-2021
16

10.3 Indiening volgend verslag
27-10-2022

27-07-2022
22

10.4 Werkzaamheden overig
Afw ikkeling

02-02-2022
20

Bijlagen
Bijlagen

