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Algemene gegevens
Naam onderneming
Seolto Maritiem B.V.

12-06-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Seolto Maritiem
B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 59251018, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te
(2992 W P) Barendrecht aan de Jacoba Pompevliet 32.

12-06-2018
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van failliet luiden volgens het Handelregister van de
Kamer van Koophandel sinds 9 maart 2017: "Beheer van vermogen".
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zouden de bedrijfsactiviteiten
hebben bestaan uit de "crew ing" van schepen, dat w il zeggen dat personeel
w erd verhuurd aan schepen (binnenvaart).

Financiële gegevens

12-06-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.562.055,00

€ -284.575,00

€ 173.199,00

2017

€ 462.378,00

€ -195.138,00

€ 69.584,00

2015

€ 1.144.523,00

€ -68.692,00

€ 247.984,00

2014

€ 528.906,00

€ -86.117,00

€ 35.383,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2014 en 2015.

12-06-2018
1

Bovengenoemde gegevens zijn ontleend aan diverse aanvullend overgelegde
(concept)jaarstukken.

12-03-2020
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

12-06-2018
1

Toelichting
Er w aren volgens opgave van de (middellijk) bestuurder ten tijde van het
faillissement geen w erknemers in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

12-06-2018
1

€ 12.000,00

11-09-2020
10

€ 34.241,77

02-07-2021
13

Verslagperiode
van
15-5-2018

12-06-2018
1

t/m
12-6-2018
van
13-6-2018

11-09-2018
2

t/m
11-9-2018
van
12-9-2018
t/m
10-12-2018

10-12-2018
3

van
11-12-2018

15-03-2019
4

t/m
15-3-2019
van
16-3-2019

11-06-2019
5

t/m
11-6-2019
van
12-6-2019

11-09-2019
6

t/m
11-9-2019
van
11-9-2019

12-12-2019
7

t/m
11-12-2019
van
12-12-2019

12-03-2020
8

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
9

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020

11-09-2020
10

t/m
10-9-2020
van
11-5-2020

11-12-2020
11

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

11-03-2021
12

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021
t/m
30-6-2021

02-07-2021
13

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 54 min

2

17 uur 30 min

3

9 uur 30 min

4

12 uur 30 min

5

7 uur 30 min

6

4 uur 12 min

7

1 uur 6 min

8

1 uur 12 min

9

7 uur 0 min

10

5 uur 54 min

11

12 uur 0 min

12

9 uur 24 min

13

12 uur 6 min

totaal

106 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Dit verslag berust op informatie die de curator van de vennootschap en derden
heeft verkregen. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen
gegevens kan aan dit verslag geen enkele zekerheid w orden ontleend. Het is
zeer w el mogelijk dat in een later stadium zal blijken dat cijfers en/of andere
gegevens moeten w orden aangepast. Aan dit faillissementsverslag en/of
vorige en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden ontleend. Niets
in dit verslag kan w orden geïnterpreteerd als een erkenning van
aansprakelijkheid, noch als afstand van enig recht.

12-06-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Failliet is opgericht op 18 november 2013 onder de naam RtB Shipping B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Seolto Holding B.V. Bestuurder
en enig aandeelhouder van Seolto Holding B.V. is de heer Aart Jan Ringelberg.
Op 1 december 2016 is de naam van failliet gew ijzigd in Seolto Maritiem B.V.

12-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder zou sprake zijn van enkele lopende
incassoprocedures. E.e.a. is voorw erp van nader onderzoek.

12-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van verzekeringen. Hiervan is
vooralsnog ook niet gebleken.

12-06-2018
1

1.4 Huur
Volgens opgave van het bestuur is geen sprake van lopende
huurovereenkomsten. Hiervan is vooralsnog ook niet gebleken.

12-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een voormalig w erknemer van failliet. De
w erknemer is een procedure tegen failliet gestart. Op 8 september 2017 is
vonnis gew ezen w aarbij failliet is veroordeeld tot betaling van een bedrag van
in hoofdsom het bruto equivalent van € 1.966,14 netto vermeerderd met
buitengerechtelijke incassokosten en rente. Nu betaling uitbleef, heeft de
w erknemer het faillissement aangevraagd, w aarbij de vordering van de
Belastingdienst als steunvordering heeft gediend.
De curator doet nader onderzoek naar het faillissement.

12-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder w aren ten tijde van
faillietverklaring geen w erknemers in dienst.

12-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
12-06-2018
1

Toelichting
In onderzoek.
Personeelsleden
7

11-09-2018
2

Toelichting
Volgens opgave van UW V en de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijnen Binnenvaart zouden begin 2017 tenminste 7 w erknemers bij failliet in dienst
zijn gew eest. Verw ezen w ordt naar het gestelde onder 8. Crediteuren.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-10-2019
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
- inventarisatie w erknemers.

12-06-2018
1

- Inventarisatie aantal w erknemers in het jaar voorafgaand aan faillissement.

11-09-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Blijkens het kadaster heeft failliet geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

12-06-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

12-06-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zijn er geen bedrijfsmiddelen.

12-06-2018
1

Tot op heden is daarvan ook niet gebleken.

10-12-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog niet van toepassing.

12-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- inventarisatie bedrijfsmiddelen.

12-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van voorraden en/of
onderhanden w erk.

12-06-2018
1

Tot op heden is daarvan ook niet gebleken.

10-12-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- inventarisatie voorraden en/of onderhanden w erk.

12-06-2018
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder is geen sprake van andere
activa.

12-06-2018
1

Tot op heden is daarvan ook niet gebleken.

10-12-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
- inventarisatie andere activa.

12-06-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Debiteur 2 (openstaande facturen)

Omvang

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.297,88

Debiteur 3 (rekening-courantvordering)

€ 15.238,00

Debiteur 1 (openstaande factuur)

€ 17.242,50

Debiteur 4 (rekening-courantvordering €
20.640,97 + openstaande facturen €
7.461,64)

€ 28.102,61

totaal

€ 61.880,99

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Toelichting debiteuren
In onderzoek.

12-06-2018
1

Het saldo van de openstaande debiteuren is ontleend aan de administratie. De
vorderingen (rekening-courant verhoudingen met gelieerde vennootschappen)
zijn voorw erp van nader onderzoek.

11-09-2018
2

De debiteuren zijn door de curator aangeschreven.

10-12-2018
3

Debiteur 1 heeft nog niet gereageerd. Debiteur 2 t/m 4 zijn aan elkaar
gelieerde vennootschappen. De bestuurder van deze vennootschappen
betw ist de vorderingen. De curator heeft de bestuurder van failliet om een
toelichting gevraagd.
Debiteur 1 heeft inmiddels gereageerd en heeft laten w eten dat het
openstaande bedrag zou zijn verrekend met een creditfactuur die destijds is
opgesteld door RtB Shipping B.V. (tot 1 december 2016 heette failliet RtB
Shipping B.V.). De curator heeft de bestuurder om een toelichting gevraagd op
alle debiteuren aan de hand van de ontvangen reacties, w elke reactie is
toegezegd.

15-03-2019
4

De curator zet de incasso van de debiteuren voort.
De bestuurder heeft de curator van een zeer beknopte reactie voorzien. De
curator heeft om nadere toelichting verzocht en zet de incasso van de
debiteuren voort.

11-06-2019
5

De curator heeft de debiteuren die zich beroepen op verrekening verzocht om
aan te tonen op w elke grond zij meenden tot verrekening over te kunnen
gaan. De curator is in afw achting van een reactie.

11-09-2019
6

Inmiddels is een reactie binnen gekomen met betrekking tot de debiteur met
een vordering ad € 17.242,50. Deze reactie is voorgelegd aan de bestuurder
van de failliete vennootschap en deze heeft hierop (summierlijk) gereageerd.
De curator zal dit nader onderzoeken en beraadt zich op vervolgstappen.

12-12-2019
7

De discussie met de debiteuren is voortgezet. Hoew el de onderbouw ing van
hun standpunten moeizaam verliep tekent zich uit die discussie inmiddels het
beeld dat de stellingen van de debiteuren hout snijden. De curator is echter
nog in afw achting van enkele toegezegde stukken teneinde die standpunten
definitief te kunnen honoreren.

11-12-2020
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- inventarisatie debiteuren.

12-06-2018
1

- aanschrijven debiteuren;
- correspondentie debiteur 2 t/m 4.

10-12-2018
3

- correspondentie debiteur 1;
- correspondentie bestuurder.

15-03-2019
4

- correspondentie bestuurder.

11-06-2019
5

- correspondentie debiteuren.

11-09-2019
6

- correspondentie debiteuren;
- onderzoek administratie, standpunt debiteur en vorderingen over en w eer.

11-12-2020
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder houdt failliet een rekening aan
bij SNS Bank. Tot op heden heeft zich echter nog geen bankinstelling bij de
curator gemeld.
€ 29,39

12-06-2018
1

11-09-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat failliet een drietal "slapende" rekeningen aanhoudt bij SNS
Bank. De rekeningen bleken echter nog op naam van RtB Shipping B.V. te
staan (de naam van deze vennootschap is op 1 december 2016 gew ijzigd in
Seolto Maritiem B.V.) Het debetsaldo per datum faillissement bedraagt € 29,39.
SNS Bank heeft de rekeningen inmiddels opgeheven.

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

12-06-2018
1

Niet is gebleken dat sprake is van leasecontracten.

10-12-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog onbekend.

12-06-2018
1

Niet is gebleken van gestelde zekerheden.

10-12-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog onbekend.

12-06-2018
1

Niet van toepassing.

10-12-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

12-06-2018
1

In de afgelopen verslagperiode heeft zich een leverancier gemeld met een
beroep op eigendomsvoorbehoud terzake van 12 geleverde celaccu's in
februari 2017 voor een totaalbedrag van EUR 3.676,20 (exclusief btw ). De
curator heeft de leverancier laten w eten dat de betreffende accu's niet in de
boedel zijn aangetroffen.

11-06-2019
5

5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
retentierechten.

12-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben zich nog geen partijen gemeld met een beroep op
reclamerechten.

12-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Vooralsnog niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

12-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- aanschrijven banken i.v.m. blokkade rekeningen.

12-06-2018
1

- correspondentie SNS Bank.

11-09-2018
2

- correspondentie leverancier en bestuurder;
- afw ikkelen eigendomsvoorbehoud.

11-06-2019
5

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder zouden de bedrijfsactiviteiten
circa één jaar geleden zijn gestaakt.

12-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

12-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming lijkt vooralsnog niet aan de orde.

12-06-2018
1

Een doorstart van de onderneming is niet aan de orde.

11-06-2019
5

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

12-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

12-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

12-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is nog niet in het bezit van de curator.

12-06-2018
1

De bestuurder heeft de fysieke administratie aangeleverd. Deze is voorw erp
van nader onderzoek door de curator.

11-09-2018
2

Naar het oordeel van de curator is de overgelegde administratie niet compleet.

12-03-2020
8

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: gedeponeerd 19 september 2016, derhalve tijdig;
2014: gedeponeerd 19 september 2016, derhalve te laat.

12-06-2018
1

2016: niet gedeponeerd.

11-09-2018
2

Uit de administratie volgt dat de jaarrekening over 2016 niet is opgesteld.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van de accountant w as niet vereist.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

12-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

12-06-2018
1

Volgens opgave van het bestuur zouden de aandelen zijn volgestort. Bew ijs
hiervan is echter (nog) niet overgelegd.

12-03-2020
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Ja

12-06-2018
1

11-09-2019
6

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de (on)middellijk bestuurders
van failliet aansprakelijk gesteld op grond van artikel 2:248 BW (jo. artikel 2:11
BW ), alsmede ex artikel 2:9 BW en/of artikel 6:162 BW .
De (on)middellijk bestuurder heeft tot op heden niet inhoudelijk gereageerd,
doch slechts verw ezen naar eerdere correspondentie.

Toelichting
De curator beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Toelichting
De kw estie is nog in behandeling.

Toelichting
De kw estie is nog in behandeling.

Toelichting
In de afgelopen periode is veelvuldig contact gew eest met de advocaat van de
bestuurder. De bestuurder heeft te kennen gegeven dat hij niet bij machte is
om de vordering van de boedel (ter hoogte van het boedeltekort) te voldoen.
De bestuurder is doende met zijn crediteuren tot een crediteurenakkoord te
komen, inbegrepen de boedel. Inmiddels zijn de contouren van dat akkoord
duidelijk w aaruit volgt dat de boedel (tezamen met de overige concurrent
schuldeisers) een deelbetaling in het vooruitzicht w ordt gesteld. Zo het
akkoord tot stand komt, w ordt de financiering daarvan beschikbaar gesteld
door een derde. Het akkoord zou dan uiterlijk januari 2021 kunnen w orden
uitgevoerd. In de komende verslagperiode zal hierover meer duidelijk w orden.

Toelichting
Inmiddels is duidelijk gew orden dat de bestuurder alsnog de financiering voor
een integraal schuldeisersakkoord niet w ist rond te krijgen. De curator beraadt
zich op vervolgstappen tegen de bestuurder.

Toelichting
De bestuurder heeft alsnog een aangepast schuldeisersakkoord aan zijn
(privé)schuldeisers te treffen. Daaronder de schuld aan de boedel uit hoofde

12-12-2019
7

12-03-2020
8

12-06-2020
9

11-12-2020
11

11-03-2021
12

02-07-2021
13

van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarvoor zou ten behoeve van de
bestuurder door een derde een bedrag van EUR 40k ter beschikking zijn
gesteld. De boedel is in verband met dit akkoord een betaling aangeboden
van EUR 22.241,77. De curator is niet gebleken dat de bestuurder verhaal
bood voor de vordering van de boedel. Gelet daarop heeft de curator - na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris daartoe - ingestemd met
het schuldeisersakkoord. In dat verband heeft de curator ook instemming
verkregen van de Belastingdienst aangaande de zakelijke schulden w elke als
deel van het passief van de gefailleerde vennootschappen, deel uitmaakten
van het door de curator van de bestuurder gevorderde boedeltekort. Ook de
andere schuldeisers hebben ingestemd (daaronder de Belastingdienst
aangaande de persoonlijke fiscale schulden). Voormeld bedrag is inmiddels
door de boedel ontvangen.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
De curator heeft bij gelijke brief als de aansprakelijkstelling van de bestuurders
jegens diverse derde partijen zich op het standpunt gesteld dat sprake is
(gew eest) van paulianeus, dan w el onrechtmatig handelen. Namens één van
de partijen heeft zich een advocaat gesteld, doch deze heeft nog (altijd) niet
inhoudelijk gereageerd.
De curator beraadt zich op eventuele vervolgstappen.

Toelichting
De kw estie is nog in behandeling. Inmiddels heeft voormelde advocaat een
inhoudelijke reactie aan de curator doen toekomen namens een van de derde
partijen. Deze reactie is in onderzoek. De bestuurder heeft nog altijd niet
(inhoudelijk) gereageerd.

Toelichting
De kw estie is nog in behandeling.

Toelichting
De curator heeft een minnelijke regeling gesloten met één van de partijen, na
verkregen toestemming van de rechter-commissaris daartoe. De betreffende
partij heeft een bedrag ad EUR 12.000,- aan de boedel voldaan in verband met
de verkrijging van bepaalde goodw ill (o.a. handelsnaam).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

12-06-2018
1

12-12-2019
7

12-03-2020
8

12-06-2020
9

11-09-2020
10

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

12-06-2018
1

De kw estie is nog in behandeling.

12-03-2020
8

De curator beraadt zich op nadere stappen tegen de bestuurder en de overige
derden.

11-09-2020
10

Zie 7.5.

11-12-2020
11

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- onderzoek deponering jaarrekeningen.

12-06-2018
1

- inventariseren en onderzoek administratie.

11-09-2018
2

- aansprakelijkstelling (on)middellijk bestuurders.

11-09-2019
6

- correspondentie bestuurder, correspondentie advocaat betrokken
vennootschap

12-12-2019
7

- nadere correspondentie met bestuurder en advocaat betrokken
vennootschap;
- informeren rechter-commissaris.

12-03-2020
8

- rappel bestuurder;
- contact Belastingdienst;
- contact (advocaat van) derde;
- contact met derden aangaande rechtmatigheden.

12-06-2020
9

- contact advocaat bestuurder inzake crediteurenakkoord;
- contact Belastingdienst;
- informeren rechter-commissaris.

11-12-2020
11

- rappels en overleg advocaat bestuurder;
- correspondentie rechter-commissaris inzake akkoord;
- overleg Belastingdienst inzake akkoord;

11-03-2021
12

- correspondentie advocaat bestuurder aangaande schuldeisersakkoord;
- correspondentie rechter-commissaris aangaande schuldeisersakkoord;
- correspondentie Belastingdienst aangaande schuldeisersakkoord.

02-07-2021
13

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 18,15

12-06-2018
1

Toelichting
Salaris curator:
Claims Agent B.V.: € 18,15
€ 33,25

10-12-2018
3

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 33,25
€ 36,30

11-06-2019
5

Toelichting
Salaris curator: p.m.
Claims Agent B.V.: € 36,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 317.741,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend van € 317.741,-- bestaande
uit:
Omzetbelasting: € 172.944,-Loonheffingen: € 141.931,-Vennootschapsbelasting: € 2.866,--

8.3 Pref. vord. UWV

12-06-2018
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 58.268,26

12-06-2018
1

Toelichting
UW V heeft een hoog preferente vordering ex art 8:821 sub b BW ingediend
van € 58.268,26
Nu de (middellijk) bestuurder heeft verklaard dat de bedrijfsactiviteiten sinds
een jaar zouden zijn gestaakt en er geen w erknemers in dienst (meer) zouden
zijn, heeft de curator UW V om een toelichting verzocht. In afw achting van de
reactie van UW V is de vordering nog niet bevestigd.

Toelichting
UW V heeft verklaard dat in 2017 de loonbetalingsverplichting van de
w erkgever op grond van art 61 e.v. van de W erkloosheidsw et is overgenomen
naar aanleiding van een melding blijvende betalingsonmacht in 2017. De
ontslagdata van de betreffende w erknemers zou volgens opgave van UW V 3
april 2017 zijn gew eest.

11-09-2018
2

Gezien de functies van de ex-w erknemers (kapitein) en de sector (binnenvaart)
w orden de door UW V aangemerkt als hoogpreferent op grond van artikel
8:821 sub b BW .
€ 58.268,26

10-12-2018
3

Toelichting
De door UW V ingediende vordering is als volgt gespecificeerd:
€ 49.277,12 preferent ex art 8:821 sub b BW
€ 8,991,14 preferent ex 66 lid 3 W W

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 368,54

12-06-2018
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering van € 368,54 ter zake
van de kosten van de aanvraag ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

12-06-2018
1

Toelichting
De curator is nog niet in bezit van een openstaande crediteurenlijst en is
derhalve aangew ezen op de stukken die w orden ontvangen middels de
postblokkade.
7

11-09-2018
2

8

11-06-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 105.132,23

12-06-2018
1

Toelichting
In de ingediende vorderingen is opgenomen een vordering van Stichting
Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart ter zake van verschuldigde
premies van € 92.642,12. De curator heeft het pensioenfonds om een
toelichting verzocht.
€ 108.452,61

11-09-2018
2

Toelichting
Terzake van de door Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en
Binnenvaart (hierna: "pensioenfonds") ingediende vordering ad € 92.642,12
heeft het pensioenfonds verklaard dat zij in 2017 door het UW V zijn
geïnformeerd dat een zevental w erknemers zich bij UW V heeft gemeld. De
uitdienstdata van zes van de zeven w erknemers vallen binnen de
loongarantieregeling.
€ 114.802,22

11-06-2019
5

€ 94.962,23

11-09-2020
10

Toelichting
Verw erking definitieve vordering Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijnen Binnenvaart.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- inventariseren en aanschrijven crediteuren;
- bevestigen vorderingen; en
- onderzoek vordering en correspondentie UW V.
- correspondentie pensioenfonds.

12-06-2018
1

- correspondentie UW V;
- correspondentie pensioenfonds; en
- verw erken ingediende vorderingen.

11-09-2018
2

- verw erken ingediende vordering UW V.

10-12-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Vooralsnog is gebleken dat de aanvrager van het faillisement op 8 september
2017 vonnis heeft verkregen w aarbij failliet is veroordeeld tot betaling van een
bedrag van in hoofdsom het bruto equivalent van € 1.966,14 netto
vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten en rente.

12-06-2018
1

9.2 Aard procedures
De procedure is door een voormalig w erknemer aanhangig gemaakt in verband
met achterstallig salaris.

12-06-2018
1

9.3 Stand procedures
In de procedure is op 8 september 2017 door Rechtbank Rotterdam vonnis
gew ezen.

12-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
- bestuderen vonnis en stukken faillissementsaanvrage.

12-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- bespreking (middellijk) bestuurder;
- onderzoek activa;
- onderzoek openstaande debiteuren;
- verkrijgen administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bankrelatie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- crediteurenadministratie;
- onderzoek vordering UW V.

12-06-2018
1

- onderzoek activa;
- onderzoek openstaande debiteuren;
- verkrijgen administratie;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- crediteurenadministratie.

11-09-2018
2

- onderzoek/incasso openstaande debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- crediteurenadministratie.

10-12-2018
3

- onderzoek/incasso openstaande debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- crediteurenadministratie.

15-03-2019
4

- onderzoek/incasso openstaande debiteuren;
- onderzoek administratie;
- onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen;
- onderzoek oorzaak faillissement;
- crediteurenadministratie.

11-06-2019
5

- onderzoek/incasso openstaande debiteuren;
- onderzoek administratie;
- afw ikkelen bestuurdersaansprakelijkheid/paulianeus handelen;
- crediteurenadministratie.

11-09-2019
6

- incasso openstaande debiteuren;
- afw ikkelen kw esties (on)rechtmatigheid;
- crediteurenadministratie;
- afw ikkeling faillissement.

12-03-2020
8

- afw ikkelen incassokw estie;
- afw ikkelen resterende kw esties (on)rechtmatigheid;
- crediteurenadministratie;
- afw ikkeling faillissement.

11-09-2020
10

- afw ikkelen aansprakelijkheid bestuurder;
- crediteurenadministratie; en
- afw ikkeling faillissement.

11-12-2020
11

- afw ikkelen aansprakelijkheid bestuurder;
- crediteurenadministratie; en
- afw ikkeling faillissement.

11-03-2021
12

- crediteurenadministratie en
- afw ikkeling faillissement.

02-07-2021
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

12-06-2018
1

Inmiddels zijn de w erkzaamheden in dit faillissement grotendeels afgerond
en resteert slechts nog de afw ikkeling. Het gerealiseerde boedelsaldo is niet
voldoende voor een betaling aan de concurrente schuldeisers. De afw ikkeling
w ordt spoedig in gang gezet zodat dit verslag hoogstw aarschijnlijk het
eindverslag zal inhouden.

02-07-2021
13

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden w orden verricht.

Bijlagen
Bijlagen

12-06-2018
1

