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

10
13-07-2022
F.10/20/103
NL:TZ:0000134968:F001
10-03-2020

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr M.H. Janssen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Ayaan B.V.

16-04-2020
1

Gegevens onderneming
Valeriusrondeel 48
2908CB CAPELLE AAN DEN IJSSEL

16-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van ICT-dienstverlening

16-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar
2018

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 268,00

€ 301,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-04-2020
1

Verslagperiode
van
10-3-2020

16-04-2020
1

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

16-07-2020
2

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

16-10-2020
3

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

14-01-2021
4

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

13-04-2021
5

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

13-07-2021
6

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

13-10-2021
7

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021

13-01-2022
8

t/m
31-12-2021
van
1-1-2022
t/m
31-3-2022

13-04-2022
9

van
1-4-2022

13-07-2022
10

t/m
30-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 30 min

2

0 uur 36 min

3

0 uur 48 min

4

0 uur 24 min

5

1 uur 36 min

6

12 uur 48 min

7

8 uur 12 min

8

20 uur 36 min

9

7 uur 48 min

10

16 uur 24 min

totaal

72 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen periode is tijd besteed aan inventarisatie en overleg met de
bestuurder in dat kader.

16-04-2020
1

De afgelopen periode is met name tijd besteed aan opvolging van onderzoek
in administratie van de failliete vennootschap.

16-07-2020
2

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan overleg met de
bestuurder.

16-10-2020
3

In de afgelopen procedure heeft de curator zijn overleg met de bestuurder
opgevolgd.

14-01-2021
4

In de afgelopen procedure heeft de curator zijn overleg met de bestuurder
opgevolgd.

13-04-2021
5

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het voorbereiden en
entameren van een dagvaardingsprocedure tegen de bestuurder, w aaronder
het leggen van een beslag.

13-07-2021
6

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan het inventariseren
van de verhaalsmogelijkheden van de vordering op de bestuurder uit hoofde
van bestuurdersaansprakelijkheid.

13-10-2021
7

In de afgelopen periode is hoofdzakelijk tijd besteed aan overleg met
betrokken partijen bij de verkoop van de w oning van de bestuurder. De boedel
is hierbij betrokken in het kader van het gelegde executoriale beslag.

13-01-2022
8

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan de overdracht van het
dossier aan de opvolgend curator. Voorts is tijd besteed aan het vinden van
een oplossing om tot overdracht van de w oning van de bestuurder te komen.

13-04-2022
9

In de afgelopen verslagperiode is tijd besteed aan overleg met betrokken
partijen (notaris, advocaat koper en de overige beslagleggers) over de
opheffing van het beslag op het erfpachtrecht de verdeling van de
overw aarde na verkoop van de w oning. Voorts is tijd besteed aan het
corresponderen met de rechter-commissaris.

13-07-2022
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder is de heer A.F. Salek

16-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

16-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w aren op datum faillissement reeds beëindigd.

16-04-2020
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van huur.

16-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder zou de activiteiten hebben gestaakt vanw ege
gezondheidsredenen. De voorziene activiteiten zijn nooit goed en w el van de
grond gekomen.

16-04-2020
1

De oorzaak van het faillissement is naar zeggen van de bestuurder gelegen in
het feit dat aan een Belgische milieudienst een vergoeding moest w orden
betaald voor op het privé-vastgoed van de bestuurder opgeslagen
autobanden. Deze lasten konden door de vennootschap niet w orden
gedragen.
Onderzoek van de curator in de administratie heeft bevestigd dat de
activiteiten van de vennootschap zeer beperkt zijn gebleven. De vordering die
heeft geleid tot de aanvraag van het faillissement sluit naar de mening van de
curator niet aan bij de activiteiten van de failliete vennootschap. De bestuurder
is om een toelichting gevraagd.

16-07-2020
2

De bestuurder heeft een nadere toelichting gegeven op de achtergrond van de
vordering die tot het faillissement van de vennootschap heeft geleid. Aan de
hand daarvan heeft de curator vastgesteld dat die vordering niet bij de
vennootschap thuis hoorde, maar w el een belangrijke oorzaak is gew eest van
het faillissement.

16-10-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

16-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
n.v.t.

16-04-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

16-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

16-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Salek voerde de activiteiten van de failliete vennootschap vanuit zijn
w oonadres en de vennootschap zou in dat kader geen actief in eigendom
hebben.

16-04-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

16-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

16-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

16-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

16-04-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
N.v.t.

16-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

16-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De curator is niet gebleken van debiteuren.

16-04-2020
1

De curator heeft zekerheidshalve enkele debiteuren aangeschreven die nog
als zodanig in de aangereikte administratie vermeld stonden. Het is de curator
gebleken dat deze debiteuren de betreffende facturen reeds hadden voldaan.

16-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

16-04-2020
1

Dit punt is afgerond.

16-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-04-2020
1

De failliete vennootschap had betaalrekeningen bij tw ee banken, die beide een
beperkte roodstand vertoonden op datum faillissement.

5.2 Leasecontracten
Niet van gebleken.

16-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

16-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

16-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken.

16-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

16-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

16-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

16-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de vennootschap w aren reeds op datum faillissement
gestaakt.

16-04-2020
1

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
De curator heeft de nodige administratie ontvangen, in de vorm van losse,
deels niet gecategoriseerde correspondentie. De boekhouding bleek niet
digitaal bijgehouden, hoew el daar w el een aanzet voor w as gemaakt. De
curator zal één en ander in de komende periode nader onderzoeken.

16-04-2020
1

De curator stelt zich op het voorlopige standpunt dat de boekhouding,
ondanks de beperkte activiteiten van de vennootschap, niet het gew enste
inzicht verschaften in de rechten en plichten. De curator heeft zijn voorlopige
standpunt gedeeld met de bestuurder en treedt in dat kader in overleg.

16-07-2020
2

De bestuurder heeft aangegeven dat hij zich kan vinden in het standpunt dat
de aangeleverde administratie mogelijk niet het gew enste inzicht verschaft,
maar dat daar gezien de beperkte omvang van de activiteiten niet te hoge
eisen aan gesteld zouden moeten w orden.

16-10-2020
3

De curator stelt zich op het standpunt dat ook bij beperkte activiteiten de
boekhouding het gew enste inzicht dienen te verschaffen in de rechten en
plichten van de onderneming. De curator stelt zich op het standpunt dat niet is
voldaan aan de boekhoudplicht.

14-01-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is geponeerd op 24 september 2019.

16-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist

16-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.

16-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

16-04-2020
1

In onderzoek.

Toelichting

16-07-2020
2

De staat van de boekhouding, in samenhang met de voor de curator niet
binnen de activiteiten van de failliete vennootschap te plaatsen schuld die
heeft geleid tot het faillissement, brengen de curator tot het voorlopige
standpunt dat, ondanks de beperkte activiteiten van de vennootschap, sprake
zou kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur. De curator heeft zijn bevindingen
voorgelegd aan de bestuurder en treedt in dat kader in overleg.

Toelichting

16-10-2020
3

De bestuurder heeft aangegeven dat door de beperkte omvang van de
activiteiten van de vennootschap het door hem gevoerde beleid niet zou
kw alificeren als onbehoorlijk. De bestuurder heeft daarbij aangegeven niet
over enig vermogen te beschikken en thans een aanvraag voor
schuldhulpverlening zou hebben gedaan. De curator w acht de ontw ikkelingen
in dat kader in de komende periode af en zal onderw ijl zijn
aansprakelijkstelling formaliseren.

Toelichting
De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van onbehoorlijk
bestuur, aangezien niet is voldaan aan de boekhoudplicht maar ook nu de
curator is gebleken dat de activiteiten die hebben geleid tot het faillissement
van de failliete vennootschap niet bij de vennootschap thuis hoorden.
De curator is er inmiddels mee bekend dat de bestuurder een aanvraag heeft
gedaan voor schuldhulpverlening bij de gemeente. De curator staat in contact
met de toegew ezen schuldhulpverlener aangaande zijn vordering op de
bestuurder.

14-01-2021
4

Toelichting

13-04-2021
5

De bestuurder is inmiddels toegelaten tot het schuldhulpverleningstraject via
de gemeente. De curator heeft contact gehad met de schuldhulpverlener. De
kans op een uitkering op de vordering van de curator is nagenoeg nihil. De
curator beraadt zich over vervolgstappen.

Toelichting

13-07-2021
6

Nadat het door de bestuurder ingegane schuldhulpverleningstraject is spaak
gelopen en gestaakt, heeft de curator vastgesteld dat de bestuurder mogelijk
verhaal kan bieden voor de vorderingen van de boedel uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid in de vorm van overw aarde op de w oning die de
bestuurder in eigendom heeft. De curator heeft daarop conservatoir beslag
laten leggen onder w oning en heeft inmiddels een dagvaardingsprocedure
jegens de bestuurder geëntameerd.

Toelichting

13-10-2021
7

De rechtbank heeft de door de curator ingestelde vordering jegens de
bestuurder toegew ezen. De curator heeft opdracht gegeven aan de
deurw aarder om het vonnis aan de bestuurder te laten betekenen. Voorts
beraadt de curator zich nog op de w ijze w aarop verhaal zal w orden genomen
op de w oning van de bestuurder.

Toelichting

13-01-2022
8

De curator heeft in de afgelopen periode overleg gevoerd met (een
vertegenw oordiger van) de bestuurder ter zake de uitw inning van het beslag
op de w oning van hem. De bestuurder heeft ingevolge een
terugkoopmogelijkheid met de voormalig verhuurder van de w oning een
koopovereenkomst gesloten w aarbij de w oning tegen een prijs is verkocht aan
de voormalig verhuurder die op voorhand w as vastgelegd. Na verkoop van de
w oning aan de voormalig verhuurder resteert een overw aarde, die deels aan
de boedel toekomt. De overdracht stond gepland voor 3 januari 2022, echter
verblijft de bestuurder thans niet Nederland w aardoor de overdracht nog niet
heeft plaatsgevonden.
De curator heeft overleg met de notaris respectievelijk de koper van de w oning
teneinde tot een oplossing te komen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator contact gehad met de notaris,
de vertegenw oordigers van de beslagleggers respectievelijk de advocaat van
de koper om door middel van een vervangende machtiging alsnog tot
overdracht van het onroerend goed te komen.
De bestuurder verblijft in Frankrijk en de notaris heeft getracht om de
handtekening van de bestuurder daar te laten legaliseren, echter is dat niet
gelukt. Inmiddels zou volgens de notaris de bestuurder onder curatele staan.
Dit zou betekenen dat een curator alle persoonlijke (geld) zaken van de
bestuurder regelt. De notaris is verzocht om meer informatie op dit punt.

13-04-2022
9

Overigens zou de bestuurder binnenkort naar Nederland komen.
Nu de notaris recent heeft laten w eten dat legalisatie niet mogelijk is, treedt
de curator verder in overleg met de advocaat van de koper over het verkrijgen
van machtiging zodat alsnog de akte van levering gepasseerd kan w orden.
Het lijkt erop dat na levering van het onroerend goed een overw aarde van
circa EUR 50.000 resteert. Voornoemd bedrag zal dienen te w orden verdeeld
tussen de boedel en de andere tw ee beslagleggers.

Toelichting

13-07-2022
10

De drie beslagleggers (w aarvan de boedel er één is) zijn tot
overeenstemming gekomen over de verdeling van de gerealiseerde
overw aarde. Na voldoening van de preferente vordering van de Vereniging
van Eigenaren en voldoening van kosten in het kader van de transactie
(notariskosten en taxatiekosten) resteert een surplus van € 40.409,59. Dit
bedrag dient te w orden verdeeld onder de drie beslaleggers (allen met een
concurrente vordering op de bestuurder) die tezamen een bedrag van €
53.762,62 te vorderen hebben. De vordering van de boedel bedraagt in
hoofdsom € 47.369,93.
Gegeven voorgaande uitgangpunten dient iedere beslaglegger 75,16% van
haar vordering voldaan te krijgen. De curator heeft met goedkeuring van de
rechter-commissaris te kennen gegeven bereid te zijn om tegen ontvangst
van een bedrag van € 35.603,24 medew erking te verlenen aan opheffing van
het gelegde beslag op het erfpachtrecht. De overige tw ee beslagleggers zijn
akkoord met afw ikkeling op de bovenstaande w ijze.
De verw achting is dat in de komende verslagperiode de levering van de
w oning w ordt geeffectueerd en de boedel het aan haar toekomende bedrag
ontvangt.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-04-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator onderw erpt de ingenomen boekhouding aan een onderzoek.

16-04-2020
1

De curator is voornemens om in de komende periode zijn aansprakelijkstelling
te formaliseren.

16-10-2020
3

In de komende periode zal de curator met schuldhulpverlener van de
bestuurder bezien of redelijkerw ijs te verw achten valt dat betaling van de
vordering van de curator volgt.

14-01-2021
4

De curator heeft contact gehad met de schuldhulpverlener over de
vooruitzichten van een mogelijke uitkering.

13-04-2021
5

De curator zal in de komende periode verdere opvolging geven aan zijn jegens
de bestuurder geëntameerde dagvaardingsprocedure ter zake zijn
aansprakelijkheid.

13-07-2021
6

De w erkzaamheden met betrekking tot de geëntameerde
dagvaardingsprocedure zijn inmiddels afgerond, nu de rechtbank de vordering
op de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid heeft
toegew ezen bij verstekvonnis d.d. 28 juli 2021. De curator zal zich de komende
periode inspannen om de toegew ezen vordering op de bestuurder te innen.

13-10-2021
7

De w erkzaamheden zullen in de komende periode gericht zijn op de uitw inning
van het beslag op de w oning van de bestuurder.

13-01-2022
8

De w erkzaamheden van de curator zien op het bew erkstelligen van het
transport van de w oning.

13-04-2022
9

De curator heeft overleg gevoerd met de bew indvoerder van de bestuurder
om tot overeenstemming te komen over de opheffing van het gelegde beslag
op het erfpachtrecht en de verdeling van de overw aarde na verkoop van de
w oning.

13-07-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 26,92

16-04-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.290,00

16-04-2020
1

€ 31.294,00

16-10-2020
3

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

16-10-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.215,11

16-10-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment kan aan geen van de crediteuren een uitkering w orden gedaan.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

13-04-2021
5

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heer A.F. Salek

13-07-2021
6

9.2 Aard procedures
Bestuurdersaansprakelijkheid.

13-07-2021
6

9.3 Stand procedures
De bestuurder heeft zich niet gesteld in de procedure. De procedure staat
derhalve voor een verstekvonnis, tegen 28 juli 2021. De procedure is
voorafgegaan door een conservatoir beslag onder de w oning van de
bestuurder.

13-07-2021
6

De rechtbank heeft de bestuurder inmiddels bij verstekvonnis d.d. 28 juli 2021
veroordeeld tot betaling van een voorschot op het boedeltekort.

13-10-2021
7

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator volgt de procedure jegens de bestuurder verder op en is thans is
afw achting van een verstekvonnis.

13-07-2021
6

De curator zal zich de komende periode inspannen om de vordering uit hoofde
van het verstekvonnis d.d. 28 juli 2021 te innen.

13-10-2021
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende periode zal de curator de boekhouding onderw erpen aan een
onderzoek en zijn bevindingen delen met de bestuurder.

16-04-2020
1

De komende periode treedt de curator in overleg met de bestuurder ter zake
het voorlopige standpunt dat hij heeft ingenomen naar aanleiding van zijn
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.

16-07-2020
2

De curator is voornemens om in de komende periode zijn aansprakelijkstelling
te formaliseren.

16-10-2020
3

In de komende periode zal de curator met schuldhulpverlener van de
bestuurder bezien of redelijkerw ijs te verw achten valt dat betaling van de
vordering van de curator volgt.

14-01-2021
4

De curator doet in de komende verslagperiode onderzoek naar andere

13-04-2021

verhaalsmogelijkheden.

5

De curator volgt in de komende periode de procedure jegens de bestuurder
verder op en is thans is afw achting van een verstekvonnis

13-07-2021
6

De curator zal zich de komende periode inspannen om de vordering op de
bestuurder uit hoofde van het verstekvonnis d.d. 28 juli 2021 te innen. In dit
kader is relevant dat reeds beslag is gelegd onder de w oning van de
bestuurder. De curator is in overleg getreden met de bestuurder en andere
belanghebbenden omtrent de verkoop van de w oning. In de komende periode
zal de curator zich beraden over de vervolgstappen.

13-10-2021
7

In de komende periode zal onderzocht w orden of de boedel, notaris en koper
van de w oning van de bestuurder tot een oplossing kunnen komen voor de
levering van de w oning. Voorts treedt de curator in overleg met de overige
beslagleggers.

13-01-2022
8

De curator richt zich in de komende verslagperiode op het transport van de
w oning en zal daarbij het overleg met de betrokken partijen (notaris, koper
van de w oning en de beslagleggers) voortzetten.

13-04-2022
9

In de komende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
gericht zijn op het innen van de restantvordering op de bestuurder na
verkoop van de w oning. Mocht de curator in de komende verslagperiode
blijken dat het niet mogelijk is om de restantvordering te incasseren, zal
w orden overgegaan tot afw ikkeling van het faillissement.

13-07-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afw ikkeling kan nog niet w orden gegeven.

13-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
13-10-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-07-2022
10

