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Algemene gegevens
Naam onderneming
Viskon Glas B.V.

29-10-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Viskon Glas B.V.,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36007838,
statutair gevestigd te Purmerend,
aldaar kantoorhoudende aan Bellstraat 4 (1446 TL).

29-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens handelsregister:
SBI-code: 46734 - Groothandel in vlakglas.
SBI-code: 2319 - Vervaardiging en bew erking van overig glas, inclusief
technisch glasw erk.
Groothandel in en plaatsen, bew erken en ontw erpen van glas en
glasproducten.

Financiële gegevens

29-10-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 1.009.179,00

€ -114.596,00

€ 200.879,00

2020

€ 847.252,05

€ -18.059,51

2017

€ 702.215,00

€ 31.386,00

€ 545.389,00

2018

€ 578.242,00

€ 105,00

€ 272.967,00

Toelichting financiële gegevens
De directie van failliet heeft de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 (2019 in
concept) aan de curator verstrekt.

29-10-2020
1

De directie van failliet heeft de kolommenbalansen 2017, 2018, 2019 (concept)
en 2020 (periode 0 t/m 8) aan de curator verstrekt. Het balanstotaal over 2020
kon niet opgemaakt w orden uit de kolommenbalans.
De curator heeft de jaarstukken en kolommenbalansen met de directie van
failliet doorgenomen en is naar aanleiding daarvan gekomen tot
bovengenoemde financiële gegevens.
Volgens opgave van de directie bedraagt de omzet 2020 per datum
faillissement € 847.252,05.

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
Volgens opgave van de directie van failliet is sprake van gemiddeld 4
personeelsleden.

Boedelsaldo

29-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 16.500,00

29-10-2020
1

Toelichting
Het bestaande boedelsaldo is gerealiseerd voor verkoop van activa, zoals
toegelicht in dit verslag.

€ 45.897,38

29-01-2021
2

Toelichting
Dit boedelsaldo is gerealiseerd door de verkoop van de voorraad, alsmede
door betalingen van debiteuren van failliet op de bankrekening van failliet en
door restituties. Hierop zijn een aantal onverschuldigde betalingen aan failliet
in mindering gebracht.

€ 15.345,75

29-04-2021
3

Toelichting
Deze verslagperiode zijn nog enige betalingen binnengekomen die zien op
betalingen door debiteuren op de bankrekening van failliet. Het boedelsaldo is
verminderd door terugbetaling van een aantal onverschuldigde betalingen aan
failliet en de betaling van een voorschot op het salaris van de curator.

€ 15.345,75

29-07-2021
4

€ 15.345,75

28-10-2021
5

€ 15.345,75

19-01-2022
6

€ 15.758,53

19-04-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-9-2020

29-10-2020
1

t/m
29-10-2020
van
30-10-2020

29-01-2021
2

t/m
29-1-2021
van
30-1-2021

29-04-2021
3

t/m
29-4-2021
van
30-4-2021

29-07-2021
4

t/m
29-7-2021
van
30-7-2021

28-10-2021
5

t/m
28-10-2021
van
29-10-2021

19-01-2022
6

t/m
19-1-2022
van
20-1-2022
t/m
19-11-2021

Bestede uren

19-04-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 10 min

2

22 uur 20 min

3

4 uur 50 min

4

3 uur 55 min

5

2 uur 30 min

6

6 uur 5 min

7

11 uur 55 min

totaal

110 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Zie bijgevoegde urenverantw oording.

29-10-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is de besloten vennootschap
Viskon Beheer B.V.

29-10-2020
1

Viskon Beheer B.V. w ordt bestuurd door haar gezamenlijk bevoegd
bestuurders de besloten vennootschap J.C. Zee Holding B.V. en de besloten
vennootschap J. Reuzenaar Holding B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van J.C. Zee Holding B.V. is de heer
Christiaan Johannes Zee.
Bestuurder en enig aandeelhouder van J. Reuzenaar Holding B.V. is de heer
Jeffry Reuzenaar.
Viskon Glas B.V. is op 31 maart 2008 opgericht. De overige genoemde besloten
vennootschappen eveneens.

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de directie van failliet is er geen sprake van lopende
procedures.
De curator heeft deze ook niet aangetroffen.

1.3 Verzekeringen

29-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
De directie van failliet heeft aan de curator een overzicht verstrekt van de
verzekeringen.
Volgens opgave van de directie van failliet is er geen sprake van
achterstanden. Heeres Assurantiën heeft dit bevestigd.

29-10-2020
1

De curator heeft de verzekeraar aangegeven dat de verzekeringen van failliet
kunnen w orden geroyeerd en heeft verzocht om de eventuele premierestitutie
over te maken naar de boedelrekening.

29-01-2021
2

1.4 Huur
Volgens opgave van de directie van failliet is de bedrijfsruimte van failliet aan
Bellstraat 4 te (1446 TL) Purmerend door failliet gehuurd van Viskon Beheer
B.V.
De huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte is aan de curator
verstrekt.
De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1
april 2008 en w ordt behoudens opzegging telkens verlengd voor een periode
van vijf jaar. De (verlengde) huurovereenkomst loopt thans dan ook tot 31
maart 2023.

29-10-2020
1

Daarnaast w erden volgens opgave van de directie van failliet de
bedrijfsinventaris en machines door failliet gehuurd van Viskon Beheer B.V.
De huurovereenkomst is aan de curator verstrekt. Hieruit blijkt dat de
bedrijfsinventaris, bestaande uit diverse glasbew erking machines,
gereedschappen, transportmiddelen met toebehoren,
magazijninventaris/stellingen, aanpassingen bedrijfsruimte, diverse kantoor
inventaris en overige niet met name genoemde relevante gereedschappen,
machines en apparaten, door failliet w erden gehuurd van Viskon Beheer B.V.
Blijkens de ter beschikking gestelde huurovereenkomst, is deze aangegaan
voor de duur van vijf jaar, ingaande op 1 april 2008 en w ordt deze behoudens
opzegging telkens verlengd voor een periode van vijf jaar. De (verlengde)
huurovereenkomst loopt thans dan ook tot 31 maart 2023.
De curator is met Viskon Beheer B.V. overeengekomen dat Viskon Beheer B.V.
haar (eventuele) (boedel- alsmede concurrente) vordering op failliet uit hoofde
van deze huurovereenkomsten niet zal indienen in het faillissement.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de directie van failliet is failliet geconfronteerd met de
effecten van COVID-19.
Volgens opgave van de directie van failliet bedient failliet enerzijds de
consumentenmarkt en anderzijds de zakelijke markt.
Volgens opgave van de directie van failliet bestonden de opdrachtgevers van
failliet in de zakelijke markt uit ondernemingen in de horeca, hotellerie en
interieurbouw . Volgens opgave van de directie van failliet is in deze branche de
omvang van investeringen ernstig teruggelopen en zijn opdrachten uitgesteld,
w aardoor bij failliet sprake w as van een toenemend negatief resultaat.

29-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

29-10-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de directie van failliet w as ten tijde van het faillissement
sprake van vier personeelsleden (1 medew erker administratie, 1 medew erker
verkoop/sales en 2 algemeen glasmedew erkers).
In verband met COVID-19 is geen personeelsbijeenkomst georganiseerd als
gevolg van de nieuw e w erkw ijze van het UW V.
De curator heeft de opzeggingsbrieven en de van de directie van failliet
ontvangen gegevens per e-mail doorgezonden aan het UW V en de curator
heeft van personeelsleden vernomen dat zij per e-mail de stukken van het
UW V hebben ontvangen.
Verschillende personeelsleden hebben kort na faillissement aan de curator
bevestigd dat zij in overleg w aren met derden om daar in dienst te treden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

29-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-9-2020

4

Via opzeggingsbrief aan w erknemers door de curator

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

29-10-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

29-10-2020
1

De bedrijfsruimte gelegen aan Bellstraat 4 te Purmerend w erd door failliet
gehuurd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

29-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 5.000,00

Inventaris

€ 2.500,00

totaal

€ 7.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bedrijfsruimte die door failliet gehuurd w erd is inventaris aangetroffen,
bestaande uit klein materieel en handgereedschap.
De curator heeft van de directie van failliet een inventarisatielijst ontvangen,
w aarin de (beperkte) inventaris en voorraad is omschreven. Er zijn ook
taxatierapporten opgesteld van de inventaris en voorraad door FDR.
De onderhandse verkoopw aarde van de inventaris bedraagt € 2.500,--, de
liquidatiew aarde van de inventaris bedraagt € 1.500,--.
Volgens opgave van failliet stemt de inventarisatielijst overeen met de
activalijst die behoort bij de jaarstukken.
Er is met toestemming van de rechter-commissaris gekomen tot onderhandse
verkoop van de inventaris tegen een koopprijs van € 2.500,--, w elke koopprijs
gelijk is aan de taxatiew aarde bij onderhandse verkoop. Er is niet gekozen
voor een biedingsprocedure ter vermijding van het verkrijgen van een lagere
w aarde (executiew aarde) dan de onderhandse verkoopw aarde, die geboden
is, alsmede ter voorkoming van kosten in geval van een biedingsprocedure.
Daarnaast is sprake van het verkocht zijn van immateriële activa, bestaande
uit de rechten op de domeinnaam viskonglas.nl en de w ebsite, de
handelsnaam Viskon Glas en het klanten- en relatiebestand.
Er is met toestemming van de rechter-commissaris gekomen tot onderhandse
verkoop van de immateriële activa aan dezelfde koper tegen een koopprijs van
€ 5.000,--.
Hierbij geldt dat zich geen andere gegadigden bij de curator hebben gemeld
voor de immateriële activa en dat de geboden € 5.000,-- een aanmerkelijke
prijs oplevert voor de betreffende zaken.
De koopprijs voor de inventaris en immateriële activa is op de boedelrekening
ontvangen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

29-10-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

29-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgew ikkeld.

29-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad

€ 9.961,60

Onderhanden w erk

€ 9.000,00

totaal

Boedelbijdrage

€ 18.961,60

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft van de directie van failliet een overzicht ontvangen van het
onderhanden w erk, bestaande uit verstrekte opdrachten w aar nog geen
w erkzaamheden voor verricht zijn.
Volgens opgave van de directie van failliet is sprake van opdrachten, w aaruit
mogelijk een omzet zou kunnen voortvloeien van circa € 36.146,--.

29-10-2020
1

Er is met toestemming van de rechter-commissaris gekomen tot onderhandse
verkoop van het onderhanden w erk aan de kopende partij tegen een koopprijs
van 9.000,--.
Hierbij geldt dat op deze w ijze een vergoeding betaald w ordt die gelijk is aan
circa 25% marge bij voltooiing van het w erk. Dit levert een redelijke vergoeding
op voor het onderhanden w erk, zonder dat de boedel belast w ordt met het
verrichten van w erkzaamheden.
In de bedrijfsruimte die door failliet gehuurd w erd is daarnaast voorraad
aangetroffen, bestaande uit te verw erken glas en resten glas die eventueel
verw erkt kunnen w orden, alsmede rollen laminaat en diverse klein voorraad.
De curator heeft van de directie van failliet een inventarisatielijst ontvangen,
w aarin de (beperkte) inventaris en voorraad is omschreven. Er zijn ook
taxatierapporten opgesteld van de inventaris en voorraad door FDR.
De onderhandse verkoopw aarde van de voorraad bedraagt € 12.500,--, de
liquidatiew aarde van de voorraad bedraagt € 7.500,--.
Er is in eerste instantie nog niet gekomen tot verkoop van de voorraad aan de
kopende partij, aangezien door leveranciers beroep is gedaan op
eigendomsvoorbehoud met betrekking tot delen van de voorraad en mogelijk
sprake is van het stil verpand zijn van de voorraad.
De curator is thans in overleg met de kopende partij om te komen tot verkoop
van de voorraad.
Er is met toestemming van de rechter-commissaris gekomen tot verkoop van
de voorraad tegen een koopprijs van € 9.961,60.
Dit betrof de voorraad zoals opgenomen in het taxatierapport van FDR en de
inventarisatielijst, behoudens dat deel van de omschreven voorraad die
eigendom is van derden. Daarnaast is gekomen tot verkoop van de zaken die
zijn geleverd na de taxatiedatum.

29-01-2021
2

Krachtens het taxatierapport van FDR bedraagt de onderhandse
verkoopw aarde van de voorraad € 12.500,-- en bedraagt de liquidatiew aarde
van de voorraad € 7.500,--. Er is gebleken dat een deel van de getaxeerde
voorraad eigendom is van derden (dit is door derden en failliet onderbouw d
voor een bedrag van € 1.525,67). Een deel van de voorraad is niet verw erkt in
het taxatierapport. Er is op basis van de inkoopfacturen achterhaald dat dat
deel van de voorraad is ingekocht voor € 2.410,30.
Er is een bieding gedaan door de overnemende partij van € 9.961,60. Deze
bieding ligt gelet op het bovenstaande boven de liquidatiew aarde van de te
verkopen voorraad.
Er is niet gekozen voor een biedingsprocedure, gelet op de kosten daarvan en
gelet op de hoogte van de bieding en de daaraan verbonden voorw aarden.
Hierbij geldt dat is overeengekomen dat het risico ten aanzien van de
eigendommen en rechten van derden voor rekening van de overnemende
partij komen.
Bovendien is een deel van het glas bestemd voor projecten w aar het glas voor
gemaakt is, hetgeen de voorraad incourant en derhalve moeilijk verkoopbaar
maakt.
Op de voorraad w erd een stil pandrecht gepretendeerd door het
factoringbedrijf. De mogelijke pandhouder heeft - voor zover sprake is van een
rechtsgeldig pandrecht - het pandrecht op de voorraad vrijgegeven, zodat de
verkoop kon w orden afgew ikkeld.
De koopprijs is in eerste instantie overgemaakt naar de derdengeldenrekening
van het kantoor van de curator, totdat in onderling overleg tot een akkoord is
gekomen dan w el in rechte is beslist over de rechtsgeldigheid van het
pandrecht. Hierbij is overeengekomen tussen de curator en de pandhouder dat
indien sprake is van een rechtsgeldig pandrecht en sprake is van een
vordering van de pandhouder op failliet ter zekerheid w aarvan deze
verpanding strekt, de boedel de opbrengst uit de verkoop van de voorraad zal
overmaken aan de pandhouder, onder aftrek van een boedelbijdrage conform
de separatistenregeling van 10% (te vermeerderen met btw ).
De pandhouder heeft inmiddels bevestigd dat zij geen vordering meer heeft op
failliet, w aardoor het eventuele pandrecht van de pandhouder is komen te
vervallen. De koopprijs van de voorraad ad € 9.961,60 is overgemaakt naar de
boedelrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verkoop voorraad afw ikkelen.

29-10-2020
1

Afgew ikkeld.

29-01-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Nog niet van gebleken.

29-10-2020
1

Er is niet gebleken van andere activa.

29-07-2021
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek andere activa.

29-10-2020
1

Afgew ikkeld.

29-07-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De directie van failliet heeft aan de curator een debiteurenoverzicht verstrekt.
Volgens opgave van de directie van failliet betreft dit een recent
debiteurenoverzicht.

29-10-2020
1

Volgens opgave van de directie zijn de vorderingen van failliet overgedragen
en/of verpand aan het factoringbedrijf.
De curator heeft van de directie van failliet de factoringovereenkomst tussen
failliet en het factoringsbedrijf ontvangen.
Aan het factoringbedrijf is verzocht om een opgave te verstrekken van de
vordering die bestaat op failliet als gevolg van het nog niet volledig
geïncasseerd zijn van de overgenomen vorderingen.
Volgens opgave van het factoringbedrijf heeft het factoringbedrijf uit hoofde
van de factoringovereenkomst een vordering op failliet ter grootte van €
32.452,43 (per 16 oktober jl.), die vooralsnog afgedekt w ordt met
overgenomen vorderingen die nog niet zijn geïncasseerd ter grootte van €
65.787,30 (per16 oktober jl.).
De curator onderzoekt of sprake is van eventuele vorderingen van failliet die
niet zijn overgedragen aan het factoringbedrijf. De curator onderzoekt of
eventuele niet overgedragen vorderingen van failliet rechtsgeldig zijn verpand
aan het factoringbedrijf.
De curator heeft van het factoringbedrijf in december jl. een overzicht
ontvangen van de nog niet geïncasseerde bedragen. Er is gebleken dat
inmiddels een substantieel bedrag is geïncasseerd en de curator gaat ervan uit
dat uit de geïncasseerde bedragen de vordering van het factoringbedrijf is
voldaan.
Het factoringbedrijf heeft op verzoek van de curator bevestigd dat zij geen
vordering meer heeft op failliet.
De curator heeft het factoringbedrijf verzocht om een volledige verantw oording
van de geïncasseerde bedragen en de nog openstaande vorderingen die niet
geïncasseerd zijn aan de curator te verstrekken. De curator is in afw achting
hiervan en zal vervolgens de incassering van deze debiteuren ter hand nemen.
Daarnaast zijn op de bankrekening van failliet bij de Rabobank verschillende
betalingen van derden binnengekomen onder vermelding van factuurnummers.
De bedragen zijn door de Rabobank overgemaakt naar de boedelrekening.

29-01-2021
2

Er is sprake van een aantal betalingen die in december 2020 en januari 2021
zijn gedaan op de bankrekening van failliet, die ten onrechte op de
bankrekening van failliet zijn gedaan in plaats van op de bankrekening van de
partij die de activa van failliet heeft overgenomen. Deze betalingen zijn
onverschuldigd betaald aan failliet en w orden, met toestemming van de
rechter-commissaris, terugbetaald aan de betreffende partijen nadat de
betalingen zijn ontvangen op de boedelrekening.
De curator onderzoekt op dit moment of er vorderingen van failliet niet zijn
overgedragen aan het factoringbedrijf en ook nog niet zijn voldaan op de
bankrekening van failliet.
De curator heeft het factoringbedrijf verzocht om inzage te verschaffen in de
door het factoringbedrijf ontvangen betalingen uit hoofde van de door het
factoringbedrijf overgenomen vorderingen en de ter zake van de overname
van de vorderingen aan failliet betaalde koopprijs en in rekening gebrachte
vergoedingen.

29-04-2021
3

De curator heeft het factoringbedrijf daarnaast verzocht om inzage te
verschaffen in de niet geïncasseerde vorderingen, om te kunnen komen tot het
afw ikkelen van de overdracht van de niet geïncasseerde vorderingen aan de
boedel, zodat deze zorg kan dragen voor verdere incassering.
De curator zal na ontvangst van de verantw oording van het factoringbedrijf
onderzoeken of er nog een vordering bestaat van failliet op het
factoringbedrijf.
De curator zal overgaan tot incassering van de nog openstaande debiteuren
van failliet.
Ook in januari en februari 2021 w as sprake van een aantal onverschuldigde
betalingen op de bankrekening van failliet. Ook deze onverschuldigde
betalingen zijn terugbetaald aan de betreffende partijen. De bankrekening van
failliet is inmiddels opgeheven.
De curator heeft van het factoringbedrijf een lijst met de huidige openstaande
posten ontvangen.
Daarnaast heeft de curator van het factoringbedrijf lijsten met betalingen en
afboekingen en dagmutaties ontvangen vanaf datum faillissement.

29-07-2021
4

De curator heeft het factoringbedrijf verzocht om een toelichting op de
ontvangen stukken.
De curator heeft het factoringbedrijf verzocht om inzage te verschaffen in de
door het factoringbedrijf overgenomen vorderingen en door het factoringbedrijf
ontvangen betalingen uit hoofde van de overgenomen vorderingen (ook voor
datum faillissement), alsmede de ter zake van de overname van de
vorderingen aan failliet betaalde koopprijs en in rekening gebrachte
vergoedingen.
De curator heeft verzocht om een toelichting op de huidige openstaande
posten en de reeds getroffen incassomaatregelen en voorgesteld dat de nog
niet geïncasseerde vorderingen terug w orden overgedragen aan de boedel.
De curator heeft inmiddels een toelichting van het factoringbedrijf ontvangen
op de ontvangen stukken.
Het factoringbedrijf heeft aangegeven dat een creditsaldo van € 412,78
toekomt aan de boedel en zal w orden overgemaakt naar de boedelrekening.
De curator bew aakt de ontvangst van deze betaling en controleert de van het
factoringbedrijf ontvangen stukken en toelichtingen.

28-10-2021
5

Daarnaast heeft de curator van het factoringbedrijf een toelichting ontvangen
op de openstaande posten ad € 19.111,91 en de reeds getroffen
incassomaatregelen met betrekking tot deze openstaande posten.
Het factoringbedrijf heeft o.a. in verband met deze retrocessie een
vaststellingsovereenkomst aan de curator toegezonden.
De curator zal in overleg treden met het factoringbedrijf ter zake de retrocessie
en zal vervolgens overgaan tot het incasseren van deze vorderingen.
Het creditsaldo € 412,78 is nog niet ontvangen op de boedelrekening. De
curator heeft hierover gereclameerd bij het factoringbedrijf.

19-01-2022
6

De curator heeft de directie verzocht om een toelichting te geven op de niet
door het factoringbedrijf geïncasseerde vorderingen.
De curator heeft de directie daarnaast verzocht om een toelichting te geven op
eventuele vorderingen van failliet die mogelijk niet zijn overgedragen aan het
factoringbedrijf.
Na ontvangst van deze toelichting zal de curator bezien of gekomen kan
w orden tot het incasseren van deze vorderingen.
Het creditsaldo ad € 412,78 is inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

19-04-2022
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De curator heeft een bespreking gehad met de directie met betrekking tot de
niet door het factoringbedrijf geïncasseerde debiteuren en de vorderingen
van failliet die mogelijk niet zijn overgedragen aan het factoringbedrijf.
De curator heeft de crediteuren die niet zijn overgedragen aan het
factoringbedrijf en ten aanzien w aarvan beschikt w ordt over de
contactgegevens inmiddels aangeschreven.
De curator heeft de directie verzocht om nadere informatie en stukken met
betrekking tot een aantal debiteuren.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nader onderzoek overdracht/verpanding vorderingen van failliet aan
factoringbedrijf.
Controleren of er gekomen dient te w orden tot het terugoverdragen van
vorderingen na het voldaan zijn van de vordering van het factoringbedrijf.
Het incasseren van deze terugovergedragen vorderingen.
Onderzoek eventuele vorderingen van failliet die niet zijn overgedragen aan
factoringbedrijf en onderzoek verpanding van deze vorderingen.
Incasseren eventuele niet overgedragen of verpande vorderingen.

29-10-2020
1

Nader onderzoek overdracht/verpanding vorderingen van failliet aan
factoringbedrijf.
Bew aken ontvangst verantw oording geïncasseerde bedragen door
factoringbedrijf en onderzoek aan de boedel toekomende bedragen.
Controleren of gekomen dient te w orden tot het terugoverdragen van
vorderingen die nog niet geïncasseerd zijn door het factoringbedrijf en
incasseren van deze vorderingen.
Onderzoek eventuele vorderingen van failliet die niet zijn overgedragen aan
factoringbedrijf en incasseren van deze vorderingen (voor zover nog niet
betaald op de bankrekening van failliet).
Het controleren van de door het factoringbedrijf gestelde vordering op failliet.

29-01-2021
2

Nader onderzoek overdracht/verpanding vorderingen van failliet aan
factoringbedrijf.
Bew aken ontvangst verantw oording geïncasseerde bedragen door
factoringbedrijf en onderzoek aan de boedel toekomende bedragen.

29-04-2021
3

Controleren of gekomen dient te w orden tot het terugoverdragen van
vorderingen die nog niet geïncasseerd zijn door het factoringbedrijf en
incasseren van deze vorderingen.
Onderzoek eventuele vorderingen van failliet die niet zijn overgedragen aan
factoringbedrijf en incasseren van deze vorderingen (voor zover nog niet
betaald op de bankrekening van failliet).
Het controleren van de door het factoringbedrijf gestelde vordering op failliet.
Vervolgen.

29-07-2021
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Nader onderzoek overdracht/verpanding vorderingen van failliet aan
factoringbedrijf.
Controleren verantw oording geïncasseerde bedragen door factoringbedrijf en
onderzoek aan de boedel toekomende bedragen.
Controleren van de door het factoringbedrijf gestelde vordering op failliet.
Bew aken ontvangst toelichting van directie met betrekking tot de debiteuren
en vervolgens bezien of gekomen dient te w orden tot het terugoverdragen
van vorderingen die nog niet geïncasseerd zijn door het factoringbedrijf en het
incasseren daarvan en bezien of gekomen dient te w orden tot het incasseren
van de eventuele vorderingen van failliet die niet zijn overgedragen aan
factoringbedrijf (voor zover nog niet betaald op de bankrekening van failliet).

19-01-2022
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Nader onderzoek overdracht/verpanding vorderingen van failliet aan
factoringbedrijf.
Controleren verantw oording geïncasseerde bedragen door factoringbedrijf en
onderzoek aan de boedel toekomende bedragen.
Controleren van de door het factoringbedrijf gestelde vordering op failliet.
Bew aken ontvangst nadere informatie en stukken van directie met betrekking
tot de debiteuren en vervolgens bezien of gekomen dient te w orden tot het
terugoverdragen van vorderingen die nog niet geïncasseerd zijn door het
factoringbedrijf en het incasseren daarvan en bezien of gekomen dient te
w orden tot het incasseren van de eventuele vorderingen van failliet die niet
zijn overgedragen aan factoringbedrijf (voor zover nog niet betaald op de
bankrekening van failliet).

19-04-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

29-10-2020
1

Volgens opgave van de directie van failliet is sprake van een positief banksaldo
bij de Rabobank.
De curator heeft de Rabobank verzocht om het tegoed per datum faillissement,
alsmede de na faillissement ontvangen bedragen, over te maken naar de
boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)

29-04-2021
3

Er is geen sprake van een vordering van de Rabobank.
De Rabobank heeft het tegoed per datum faillissement (ad € 1.538,96),
alsmede de na faillissement ontvangen bedragen, overgemaakt naar de
boedelrekening. De bankrekening bij de Rabobank is inmiddels opgeheven.

5.2 Leasecontracten

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de directie van failliet w erden de transportmiddelen van
failliet geleased.

29-10-2020
1

De curator heeft drie leaseovereenkomsten van de directie van failliet
ontvangen.
Er is sprake van tw ee operational leaseovereenkomsten met Mercedes met
betrekking tot een Mercedes-Benz Sprinter (kenteken V260FT) en een
Mercedes-Benz Citan (kenteken V248FT).
De leaseovereenkomsten zijn ingegaan in april 2017 en hebben een looptijd
van 60 maanden.
Mercedes heeft de curator aangeschreven en de leaseovereenkomsten met
onmiddellijke ingang opgezegd.
De boedel heeft zich jegens de koper van de activa van failliet verbonden tot
het meew erken aan het overdragen van de rechten uit hoofde van één van de
leasecontracten met Mercedes (met betrekking tot de Sprinter). Er is
geconstateerd dat deze leaseovereenkomst nog lange tijd loopt en dat er na
het voldaan zijn van alle leasetermijnen een koopoptie bestaat op grond
w aarvan het alsdan vijf jaar oude transportmiddel gekocht kan w orden voor €
15.000,--. De leaseovereenkomst zou voor failliet feitelijk resulteren in
verplichtingen en geen voordeel opleveren voor de boedel.
De leaseovereenkomst met betrekking tot de Mercedes-Benz Citan loopt ook
nog lange tijd en in deze leaseovereenkomst is geen koopoptie opgenomen.
De Mercedes-Benz Citan is inmiddels opgehaald.
Daarnaast is sprake van een operational leaseovereenkomst met LeasePlan
met betrekking tot een Opel Astra Sports Tourer (kenteken RX436V). De van de
directie ontvangen mantelovereenkomst staat op naam van Viskon
Glasprojecten B.V., een zustervennootschap van failliet, doch zou volgens
opgave van de directie van failliet circa tw ee jaar geleden zijn overgezet naar
Viskon Glas B.V.
LeasePlan heeft de curator aangeschreven en aangegeven dat het
leasecontract met betrekking tot het transportmiddel met kenteken RX436V
per faillissementsdatum is beëindigd.
De curator heeft LeasePlan verzocht om de documentatie aan de curator te
verstrekken w aaruit blijkt dat het transportmiddel krachtens een
leaseovereenkomst ter beschikking is gesteld aan failliet.
De leasemaatschappijen hebben hun (definitieve) vorderingen nog niet bij de
curator ingediend.
Volgens opgave van de directie staat de leaseovereenkomst voor het voertuig
met kenteken V260FT thans op naam van de koper van de activa van failliet.

29-01-2021
2

De curator heeft van LeasePlan de documentatie ontvangen w aaruit blijkt dat
de mantelovereenkomst op naam van Viskon Glasprojecten B.V. begin 2019 is
overgenomen door failliet.
Het transportmiddel met kenteken RX436V is inmiddels opgehaald door
LeasePlan.
De leasemaatschappijen hebben inmiddels hun vorderingen ter verificatie
ingediend bij de curator.

5.3 Beschrijving zekerheden

29-07-2021
4

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgave van de directie van failliet heeft failliet geen zekerheden
gesteld, anders dan blijkt uit de factoringovereenkomst.

29-10-2020
1

Het factoringbedrijf heeft aangegeven dat alle openstaande facturen middels
cessie zijn overgedragen aan haar en dat de facturen w aarop geen
overdrachtstekst is geplaatst, onder haar pandrecht vallen.
Het factoringbedrijf heeft bevestigd dat zij beschikt over een pandrecht op de
voorraad en verkooporders.
Het factoringbedrijf heeft de factoringovereenkomst, een aanvullende
overeenkomst transactiefinanciering, een akte van verpanding huidige en
toekomstige verkooporders en een akte van verpanding (bedrijfs-)voorraad
aan de curator verstrekt. Deze overeenkomsten/akten zijn allen op 19 april
2019 geregistreerd bij de Belastingdienst.
De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van de verschillende pandrechten
en voert hierover overleg met het factoringbedrijf.
De curator heeft het standpunt ingenomen dat het door de boedel verkochte
onderhanden w erk, bestaande uit opdrachten die verstrekt zijn door klanten
van failliet aan failliet w aar nog geen uitvoering aan is gegeven, niet
(rechtsgeldig) is verpand. Het factoringbedrijf heeft bevestigd dat zij geen
pandrecht hebben op het omschreven onderhanden w erk van failliet.
Het factoringbedrijf heeft bevestigd dat zij geen vordering meer heeft op
failliet. Haar vordering is voldaan via de door haar geïncasseerde debiteuren.
Eventuele pandrechten van het factoringbedrijf zijn dan ook komen te
vervallen.

29-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Zie ook onder 5.3 "Beschrijving zekerheden".
De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van de verschillende pandrechten
van het factoringbedrijf en voert hierover overleg met het factoringbedrijf.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Volgens opgave van de directie kan sprake zijn van eigendomsvoorbehouden
met betrekking tot de voorraad.

29-10-2020
1

Er hebben zich een aantal partijen bij de curator gemeld en beroep gedaan op
eigendomsvoorbehouden met betrekking tot de voorraad.
De curator heeft de beroepen op eigendomsvoorbehouden onderzocht en
beoordeeld.
Aan de partijen die terecht een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan is gelegenheid geboden om hun zaken op te halen.
Er stond een restafvalcontainer bij failliet w elke eigendom is van Renew i.
Renew i heeft op verzoek van de curator de onderliggende overeenkomst
verstrekt.
De partij die de activa van failliet heeft gekocht heeft een overeenkomst aan
de curator verstrekt w aaruit blijkt dat zij een (nieuw e) overeenkomst heeft
gesloten met Renew i met betrekking tot de de restafvalcontainer.
Renew i heeft aan de curator bevestigd dat zij het contract met failliet heeft
beëindigd op 29-09-2020.

29-01-2021
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Daarnaast heeft Stichting Vlakglas Recycling Nederland beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud met betrekking tot een magazijncontainer en
kooiaapbak. Stichting Vlakglas Recycling Nederland heeft op verzoek van de
curator de onderliggende overeenkomst verstrekt.
De partij die de activa van failliet heeft gekocht heeft een overeenkomst aan
de curator verstrekt w aaruit blijkt dat zij een (nieuw e) overeenkomst heeft
gesloten met Stichting Vlakglas Recycling Nederland betrekking tot de
magazijncontainer en kooiaapbak.
Stichting Vlakglas Recycling Nederland heeft aan de curator bevestigd dat de
activa kunnen blijven staan bij de partij zoals genoemd in het contract.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

29-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

29-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bew aken ontvangst tegoed Rabobank.
Afw ikkeling leasecontracten.
Nader onderzoek zekerheden factoringbedrijf.

29-10-2020
1

Afgew ikkeld.

29-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

29-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

29-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

29-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De activa van failliet, bestaande uit inventaris, onderhanden w erk en
immateriële activa, zijn verkocht aan één koper.
Zie voor een nadere toelichting nummer 3.3 en 3.6 van dit verslag.

29-10-2020
1

Ook de voorraad is verkocht aan de koper van de overige activa. Zie voor een
nadere toelichting nummer 3.6 van dit verslag.

29-01-2021
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

29-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

29-10-2020
1

N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

29-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De directie van failliet heeft de jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 (2019 in
concept) aan de curator verstrekt.

29-10-2020
1

De directie van failliet heeft de kolommenbalansen 2017, 2018, 2019 (concept)
en 2020 (periode 0 t/m 8) aan de curator verstrekt.
De debiteurenlijst en crediteurenlijst zijn door de directie van failliet aan de
curator verstrekt.
De directie heeft de bankafschriften vanaf 30-09-2019 tot datum faillissement
aan de curator verstrekt.

7.2 Depot jaarrekeningen
Uit het handelsregister blijkt het volgende:
De
De
De
De

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

over boekjaar 2018
over boekjaar 2017
over boekjaar 2016
over boekjaar 2015

is
is
is
is

gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd
gedeponeerd

29-10-2020
1
op
op
op
op

15
26
23
31

oktober 2019.
juli 2018.
februari 2018.
januari 2017.

De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 23 februari 2018 en
daarmee te laat gedeponeerd in de zin van artikel 2:394 BW .

29-07-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

29-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

29-07-2021
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Toelichting
De jaarrekening over boekjaar 2016 is gedeponeerd op 23 februari 2018 en
daarmee te laat gedeponeerd in de zin van artikel 2:394 BW .
Aangezien het bestuur niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde
van artikel 2:394 BW heeft het zijn taak onbehoorlijk vervuld en w ordt
vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van
het faillissement.
De curator heeft geen aanw ijzingen om ervan uit te gaan dat de overigens
beperkte overschrijding van de publicatietermijn een belangrijke oorzaak is van
het faillissement.
Dit mede gelet op de door de directie van failliet gegeven oorzaak van het
faillissement (zie artikel 1.5 van het verslag) en de omstandigheid dat de
curator geen aanleiding heeft gevonden om uit te gaan van een andere
situatie.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

29-10-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

29-10-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nader onderzoek rechtmatigheid.

29-10-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

29-10-2020
1

De curator is met Viskon Beheer B.V. overeengekomen dat Viskon Beheer B.V.
haar (eventuele) (boedel- alsmede concurrente) vordering op failliet uit hoofde
van deze huurovereenkomsten niet zal indienen in het faillissement.

€ 15.765,80
Toelichting
UW V: € 15.765,80.

29-01-2021
2

€ 16.339,87

28-10-2021
5

Toelichting
Het UW V heeft de door haar ingediende vordering gew ijzigd in verband met
het door het UW V (gedeeltelijk) overnemen van de pensioenverplichtingen van
failliet op grond van artikel 64 lid c W W . De boedelvordering en concurrente
vordering van het UW V zijn hierdoor toegenomen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.954,00

29-10-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de directie van failliet is sprake van een substantiële
fiscale schuld. De directie van failliet heeft een overzicht van de vorderingen
van de Belastingdienst aan de curator verstrekt, w aaruit blijkt van een fiscale
schuld van € 67.972,--.
Volgens opgave van de directie van failliet is de betalingsonmacht gemeld bij
de Belastingdienst.
De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ingediend bij de curator van
€ 45.954,--.

€ 75.606,00

29-01-2021
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft inmiddels een vordering ingediend van €75.606,--.
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

29-10-2020
1

Het UW V heeft haar vordering nog niet bij de curator ingediend.

€ 15.806,41

29-01-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering inmiddels ingediend bij de curator.
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet van gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

29-10-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

29-10-2020
1

20

29-01-2021
2

21

29-04-2021
3

22

29-07-2021
4

24

28-10-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 81.288,00

29-10-2020
1

€ 107.919,63

29-01-2021
2

Toelichting
Zie bijgevoegde crediteurenlijsten.

€ 119.835,19

29-04-2021
3

€ 123.463,35

29-07-2021
4

€ 130.344,21

28-10-2021
5

Toelichting

19-01-2022
6

De directie heeft op verzoek van de curator de definitieve berekening van de
NOW aangevraagd (1e periode). De aanvraag voor de definitieve berekening
van de NOW is afgew ezen, aangezien volgens opgave van de directie het
omzetverlies van failliet lager is dan 20%. Het ontvangen voorschot van €
13.344,-- dient te w orden terugbetaald. Deze vordering zal w aarschijnlijk
w orden ingediend in het faillissement.
De curator heeft van het UW V vernomen dat uitsluitend over de 1e periode
NOW is aangevraagd.

€ 143.688,21

19-04-2022
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Toelichting
Het UW V heeft haar gew ijzigde vordering, met daarbij de vordering uit
hoofde van de terugvordering van de NOW 1 ex artikel 15 NOW 1, bij de
curator ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat kan in dit stadium nog niet w orden aangegeven.

29-10-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader in kaart brengen van de crediteuren.

29-10-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

29-10-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

29-10-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

29-10-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

29-10-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verkoop voorraad afw ikkelen.
Nader onderzoek activa.
Bew aken incassering debiteuren en onderzoek overdracht vorderingen en
verpanding.
Bew aken ontvangst tegoed Rabobank.
Afw ikkeling leasecontracten.
Nader onderzoek zekerheden factoringbedrijf.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

29-10-2020
1

Nader onderzoek activa.
Bew aken ontvangst verantw oording incassering debiteuren factoringbedrijf en
onderzoek afdracht boedel.
Onderzoek debiteuren/incasseren debiteuren.
Onderzoek vordering factoringbedrijf.
Onderzoek betalingen op bankrekening Rabobank.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

29-01-2021
2

Nader onderzoek activa.
Bew aken ontvangst verantw oording incassering debiteuren factoringbedrijf en
onderzoek afdracht boedel.
Onderzoek debiteuren/incasseren debiteuren.

29-04-2021
3

Onderzoek vordering factoringbedrijf.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.
Bew aken ontvangst verantw oording incassering debiteuren factoringbedrijf en
onderzoek afdracht boedel.
Onderzoek debiteuren/incasseren debiteuren.
Onderzoek vordering factoringbedrijf.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

29-07-2021
4

Onderzoek ontvangen stukken en toelichting van factoringbedrijf en onderzoek
vordering factoringbedrijf/aan boedel toekomende bedragen.
Bew aken retrocessie, incasseren niet door factoringbedrijf geïncasseerde
vorderingen en (eventuele) andere debiteuren.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

28-10-2021
5

Onderzoek ontvangen stukken en toelichting van factoringbedrijf en onderzoek
vordering factoringbedrijf/aan boedel toekomende bedragen.
Bew aken eventuele retrocessie en bezien of gekomen kan w orden tot het
incasseren van de niet door factoringbedrijf geïncasseerde vorderingen en
(eventuele) andere debiteuren.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

19-01-2022
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Onderzoek ontvangen stukken en toelichting van factoringbedrijf en
onderzoek vordering factoringbedrijf/aan boedel toekomende bedragen.
Bew aken ontvangst informatie en stukken van directie m.b.t. debiteuren +
bew aken eventuele retrocessie en bezien of gekomen kan w orden tot het
incasseren van de niet door factoringbedrijf geïncasseerde vorderingen en
(eventuele) andere debiteuren.
Nader onderzoek rechtmatigheid.
Nader in kaart brengen crediteuren.

19-04-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat is in dit stadium nog niet aan te geven.

29-10-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
19-7-2022

19-04-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Gerelateerd aan plan van aanpak.

29-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

