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

R-C
Curator

3
12-07-2021
F.10/20/426
NL:TZ:0000169945:F001
15-12-2020

mr. J.C.A.T. Frima
mr B.K.A. van Rijsbergen

Algemene gegevens
Naam onderneming
W armenhoven Transport B.V.

13-01-2021
1

Gegevens onderneming
W estkousdijk 50
3029 BA ROTTERDAM
kvknr. 72693541

13-01-2021
1

Activiteiten onderneming
De omschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: "het verzorgen van
koeriersdiensten, zow el nationaal als internationaal.

13-01-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft meegedeeld dat de
activiteiten van de gefailleerde vennootschap nooit zijn opgestart.

Gemiddeld aantal personeelsleden

13-01-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

13-01-2021
1

Toelichting
De gefailleerde vennootschap, had voor zover de bestuurder bekend, geen
personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

13-01-2021
1

Toelichting
Het huidige boedelactief bedraagt thans nihil.
€ 250,00

12-07-2021
3

Toelichting
Dit betreft de Boedelbijdrage voor het overschrijven van een
stilstaande(kapotte motor) en zw aar beschadigde bedrijfsw agen, bouw jaar
2013.

Verslagperiode
van
15-12-2020

13-01-2021
1

t/m
13-1-2021
van
14-1-2021

13-04-2021
2

t/m
14-4-2021
van
14-4-2021

12-07-2021
3

t/m
12-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 45 min

2

2 uur 20 min

3

4 uur 20 min

totaal

13 uur 25 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De afgelopen verslagperiode zijn de uren met name besteed aan:
-bespreking met bestuurder;
- overschrijven stilstaande bedrijfsw agen;
-bericht aan RC;
- opstellen verslag 3.

12-07-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de gefailleerde vennootschap is mevrouw A. W armenhoven.

13-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover de bestuurder bekend, is er geen sprake van lopende procedures.

13-01-2021
1

1.3 Verzekeringen
Er is geen sprake van lopende verzekeringen.

13-01-2021
1

1.4 Huur
Voor zover de bestuurder bekend, is er geen sprake van een
huurovereenkomst.

13-01-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder geeft aan dat zij de gefailleerde vennootschap op advies van
haar ex-partner heeft opgericht. Zij zou tesamen met haar ex-partner de
onderneming exploiteren. De bestuurder heeft meegedeeld dat er nooit
bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Echter, haar ex-partner heeft w el
allerlei overeenkomsten op naam van de gefailleerde vennootschap
afgesloten, met name met betrekking tot bedrijfsauto's. De bestuurder geeft
aan dat zij hiervan niet op de hoogte w as. De relatie met de ex-partner is
verbroken en de bestuurder heeft zoveel mogelijk geprobeerd orde op zaken
te stellen. De schulden bleven echter oplopen, nu de bestuurder er niet van op
de hoogte w as w aar de bedrijfsauto's zich bevinden. De bestuurder heeft
uiteindelijk hulp gezocht bij maatschappelijk w erk. Zij heeft zich tot diverse
instanties gew end, en niemand kon haar helpen. De bestuurder heeft
uiteindelijk een eigen aangift tot faillietverklaring ingediend.

13-01-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

13-01-2021
1

Toelichting
De gefailleerde vennootschap had geen personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

13-01-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Schuldenares is geen eigenaar van onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

13-01-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft navraag gedaan bij het RDW om te onderzoeken hoeveel
auto's er thans nog op naam staan van de gefailleerde vennootschap.
Gebleken is dat er thans nog één kenteken op naam staat van de gefailleerde
vennootschap. De curator zal nader onderzoeken w aar dit voertuig zich thans
bevindt en/of er sprake is van lease dan w el eigendom.

13-01-2021
1

Uit onderzoek bij het RDW is gebleken dat er nog één voertuig op naam van de
gefailleerde vennootschap staat. De bestuurder van de gefailleerde
vennootschap stelt niet te w eten w aar voornoemd voertuig zich bevindt. De
curator heeft de ex-partner van de bestuurder aangeschreven met het verzoek
mee te delen w aar het voertuig zich bevindt, echter de ex-partner heeft niet
gereageerd. De curator zal trachten op een andere w ijze te onderzoeken w aar
het voertuig thans is.

13-04-2021
2

Met de hulp van derden heeft de curator het bedrijfsvoertuig kunnen
achterhalen. Er w as sprake van een zw aar beschadigde, stilstaande (kapotte
Motor) bedrijfsvoertuig, bouw jaar 2013. Tegen een Boedelbijdrage van €
250,-- is dit voertuig op naam van derden gezet zodat de aanslagen
motorrijtuigenbelasting niet meer w orden opgelegd.

12-07-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is geen sprake van voorraden c.q. onderhanden w erk.

13-01-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen sprake van andere activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Op datum faillissement is er geen sprake van openstaande debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-01-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Voor zover de bestuurder bekend, is er geen sprake van een bankschuld.

13-01-2021
1

5.2 Leasecontracten
De bestuurder is er niet mee bekend of er sprake is van leasecontracten.

13-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen sprake van eigendomsvoorbehoud.

13-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Er is geen sprake van retentierecht.

13-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er is geen sprake van reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-01-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het voortzetten van de onderneming is niet aan de orde.

13-01-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het doorstarten van de onderneming is niet aan de orde.

13-01-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft mij meegedeeld dat de bedrijfsactiviteiten niet zijn
opgestart. Zij heeft met behulp van maatschappelijk w erk nihilaangiften
gedaan voor de loonbelasting en omzetbelasting. Deze aanslagen zijn allen
verminderd. Alleen de boetes in verband met het niet doen van aangiftes zijn
in stand gebleven.

13-01-2021
1

De bestuurder heeft de beperkte administratie aan de curator overhandigd
voor zover deze in haar bezit is. De curator zal nog bezien of er voldaan is aan
de boekhoudplicht.
Zoals aangegeven hebben en nimmer bedrijfsactiviteiten in de vennootschap
plaatsgevonden. De financiële stukken die er zijn heeft bestuurster
overhandigd. Ook heeft bestuurster getracht orde op zaken te stellen en is
zij erin geslaagd de fiscale schuld, behoudens de motorrijtuigenbelasting
terug te brengen tot nagenoeg nihil. Strikt genomen is er niet voldaan aan de
boekhoudplicht nu er geen grootboekadministratie is en er geen voorlopige

12-07-2021
3

cijfers zijn.
In mijn hoedanigheid van curator ben ik echter van mening dat het niet
voldoen van de boekhoudplicht geen belangrijke oorzaak van dit faillissement
is. Ook biedt de bestuurster op geen enkele w ijze financieel verhaal en ik
verw ijs hiervoor naar mijn vertrouw elijk bericht aan de rechter-commissaris
van 23 juni 2021.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn nimmer jaarrekeningen opgesteld en dus ook niet gedeponeerd. Er is
voor het boekjaar 2019 in ieder geval niet voldaan aan de deponeringsplicht.

13-01-2021
1

In mijn hoedanigheid van curator ben ik echter van mening dat het niet
voldoen aan de publicatieplicht geen belangrijke oorzaak van dit faillissement
is. Ook biedt de bestuurster op geen enkele w ijze financieel verhaal en ik
verw ijs hiervoor naar mijn vertrouw elijk bericht aan de rechter-commissaris
van 23 juni 2021.

12-07-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
NVT

13-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 35.000,--. Het aandelenkapitaal is
niet volgestort en derhalve is er niet voldaan aan de stortingsverplichting
aandelen.

13-01-2021
1

De curator zal met de bestuurder in gesprek gaan over het niet voldoen van
haar volstortingsplicht. Zij is hiertoe uitgenodigd om op het kantoor van de
curator te verschijnen.

13-04-2021
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek
Nee

13-01-2021
1

12-07-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

13-01-2021
1

Nee

12-07-2021
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er is tot op heden geen sprake van boedelvorderingen.

13-01-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.522,00

13-01-2021
1

Toelichting
Er is sprake van een thans ingediende vorderingen van € 10.522,--. Het betreft
hier een groot aantal aanslagen motorijtuigenbelasting.
€ 20.398,00

13-04-2021
2

Toelichting
Er is thans sprake van een preferente vordering van € 20.398,--, zijnde een
vordering van de fiscus. Tegen een tw eetal aanslagen, te w eten een aanslag
omzetbelasting en een aanslag loonheffingen, is bezw aar aangetekend, nu de
bedrijfsactiviteiten nooit zijn aangevangen. Mocht de belastingdienst aan de
bezw aren tegemoet komen, dan zal de schuld aan de belastingdienst
verminderd w orden.
€ 12.090,00

12-07-2021
3

Toelichting
In mijn hoedanigheid van curator heb ik bezw aar aangetekend tegen een
opgelegde aanslag omzetbelasting en deze aanslag is op nihil gesteld,
w aardoor de fiscale schuld is verminderd ten opzichte van verslag 2.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Er is door het UW V geen vordering ingediend. Deze is ook niet te verw achten.

13-01-2021
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
Toelichting
Behoudens een vordering aan het CJIB is er voor het overige tot op heden
geen sprake van concurrente crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

13-04-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 21.007,00

13-01-2021
1

Toelichting
Er is sprake van één concurrente crediteur. Het betreft hier een vordering van
het CJIB. Zoals hiervoor aangegeven, w as de bestuurder er niet van op de
hoogte w elke en hoeveel auto's op naam van de gefailleerde vennootschap
stonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is zeker dat er geen enkele uitkering aan de crediteuren gaat
plaatsvinden en dat het faillissement dient te w orden opgeheven w egens
gebrek aan baten (artikel 16 faillissementsw et).

12-07-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle bekende schuldeisers zijn door de curator aangeschreven.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

13-01-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de navolgende w erkzaamheden verrichten:
* trachten te achterhalen w aar de bedrijfsauto zich bevindt;
* nader onderzoek boekhouding en rechtmatigheid;
* vaststellen schuldenlast.

13-01-2021
1

De curator zal de aankomende verslagperiode de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
* trachten te achterhalen w aar de bedrijfsauto zich bevindt;
* onderzoek boekhouding en rechtmatigheid en uitnodigen bestuurder voor
een bespreking in verband met de voortgang van het faillissement;
* inventariseren schuldenlast.

13-04-2021
2

De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Ook in dit verband verw ijs
ik naar mijn vertrouw elijk bericht aan de rechter-commissaris van 23 juni
2021. Het voornemen van de curator is om over tw ee maanden - indien zich
verder geen bijzonderheden voordoen - een verzoek aan de rechtercommissaris te doen om tot afw ikkeling van het faillissement te mogen
overgaan.

12-07-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog niet bekend.

13-01-2021
1

Tw ee maanden.

12-07-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
12-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

12-07-2021
3

