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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Visbaron B.V.

24-03-2020
1

Gegevens onderneming
De Visbaron B.V.
Opgericht op 13 oktober 2017.
Statutair gezeteld te IJmuiden.
Gevestigd te (1976 BW ) IJmuiden aan de Rondw eg 26.

24-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Handelsonderneming in vis, schaal- en w eekdieren.

24-03-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 521.266,00

€ -160.227,00

€ 250.644,00

2017

€ 100.472,00

€ -54.070,00

€ 140.617,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn ontleend aan de (concept) jaarrekeningen.
Overige betrouw bare financiële gegevens zijn niet beschikbaar.

24-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

24-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 4.824,89

24-03-2020
1

€ 4.824,89

06-10-2020
3

€ 5.602,89

09-04-2021
5

€ 9.102,89

12-09-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-2-2020

24-03-2020
1

t/m
18-3-2020
van
18-3-2020

09-07-2020
2

t/m
18-6-2020
van
18-6-2020

06-10-2020
3

t/m
6-10-2020
van
6-10-2020

28-12-2020
4

t/m
18-12-2020
van
18-12-2020

09-04-2021
5

t/m
6-4-2021
van
7-4-2021

19-07-2021
6

t/m
19-7-2021
van
14-3-2022
t/m
7-9-2022

Bestede uren

12-09-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 42 min

2

28 uur 42 min

3

11 uur 12 min

4

4 uur 18 min

5

5 uur 6 min

6

4 uur 12 min

7

1 uur 36 min

8

19 uur 30 min

9

3 uur 42 min

totaal

101 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Correspondentie met bestuurder en financier over nakoming
vaststellingsovereenkomst.
Opstellen conceptdagvaarding.

14-03-2022
8

Betalingsregeling treffen met bestuurder en monitoren nakoming.

12-09-2022
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van De Visbaron w erden gehouden door De Barones 1961 B.V.
(40 aandelen) en Parthes B.V. (45 aandelen). Beide aandeelhouders zijn
gefailleerd.
De Barones 1961 B.V. w as op datum faillissement enig bestuurder.

24-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Zie 9.1.

24-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn opgezegd.

24-03-2020
1

1.4 Huur
Het pand w aarin De Visbaron w as gevestigd w erd gehuurd van Parthes B.V.
dan w el van het gelieerde Parthes Property B.V. Het pand w as eigendom van
Parthes Property B.V. maar de huur w erd betaald aan Parthes B.V. Voor zover
er met één van deze vennootschappen op datum faillissement nog een
huurovereenkomst bestond, is deze opgezegd.

24-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Naar opgave van de bestuurder zijn de overeengekomen investeringen van
mede-aandeelhouder Parthes B.V. c.s. uitgebleven w aardoor de vennootschap
onvoldoende w erkkapitaal had. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de
onderneming al jaren verliesgevend is gew eest. Nader onderzoek vindt plaats.

24-03-2020
1

Vermoed w ordt dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het
faillissement is gew eest, zie punt 7.5.

09-07-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

24-03-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er nog 4 personeelsleden in dienst. In het jaar
voorafgaand aan het faillissement w aren er tevens diverse oproepkrachten in
dienst. Alle w erknemers zijn opgezegd, voor zover er op datum faillissement
nog een arbeidsovereenkomst bestond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

24-03-2020
1

Toelichting
Zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-2-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslag personeel en doorgeleiden UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

24-03-2020
1

Toelichting onroerende zaken
De Visbaron bezat geen onroerende zaken.

24-03-2020
1

In het pand w aar De Visbaron w as gevestigd bleek een vriescel aanw ezig te
zijn met daarin diverse diepgevroren vis. De verhuurder stelt dat de vriescel
duurzaam met de grond is verenigd en krachtens art. 3:3 BW tot het gehuurde
behoort. Hoew el dit standpunt te betw ijfelen valt, is de w aarde van de vriescel
beperkt en w aren er w einig geïnteresseerden in de vriescel. Daarom is geen
nader verw eer gevoerd tegen de stelling van verhuurder.

09-07-2020
2

De diepgevroren vis bleek onverkoopbaar omdat de houdbaarheidsdatum niet
bekend w as.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsauto

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Op datum faillissement w as het pand w aarin De Visbaron w as gevestigd leeg.
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. Volgens de bestuurder is
voorafgaand aan het faillissement ingebroken in het pand, althans zijn alle
bedrijfsmiddelen w eggenomen. Dit is in onderzoek.

24-03-2020
1

Daarnaast is één bedrijfsauto aangetroffen. Deze bedrijfsauto staat ter
reparatie bij de grage, w elke zich beroept op een retentierecht. Vanw ege de
beperkte w aarde van de bedrijfsauto w ordt bezien of er met de garagehouder
tot een regeling kan w orden gekomen.
De bestuurder heeft geen aangifte van de vermeende inbraak/diefstal
overhandigd. De verdw enen activa zijn in het kader van
bestuurdersaansprakelijkheid in onderzoek.

09-07-2020
2

De factuur van de garage is hoger dan de w aarde van de auto, w elke ondanks
diverse reparaties nog niet rijdend is. Aan de garagehouder is aangeboden dat
de auto aan de garagehouder zal w orden overgedragen tegen kw ijtschelding
van de openstaande factuur.
De auto is overgedragen aan de garagehouder tegen kw ijting van de
achterstallige facturen.

06-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

24-03-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden aangetroffen.

24-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Creditsaldo bankrekenig

€ 4.746,39

€ 0,00

totaal

€ 4.746,39

€ 0,00

Toelichting andere activa
De bank heeft het creditsaldo op de bankrekening(en) van € 4.746,39
overgemaakt aan de boedel.
Tot op heden zijn er geen andere activa aangetroffen.

24-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenlijst van bestuurder

€ 4.000,00

€ 78,50

totaal

€ 4.000,00

€ 78,50

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De bestuurder heeft een debiteurenlijst overhandigd. Deze debiteuren zijn
aangeschreven.

24-03-2020
1

De debiteuren zijn tw eemaal aangeschreven en gesommeerd tot betalen. De
meeste openstaande facturen zijn erg oud en zijn oninbaar.

09-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteuren.

24-03-2020
1

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

24-03-2020
1

De bank heeft tot op heden geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er w erden 2 bedrijfsauto's geleased op basis van financial lease. Op de
bedrijfsauto's zat geen overw aarde, zodat afkoop van de leaseovereenkomst
niet opportuun w as.

24-03-2020
1

De leasemaatschappij heeft ondanks herhaalde verzoeken van de curator één
van de leaseauto's niet tijdig overgeschreven op naam op de
leasemaatschappij, w aardoor de boedel meermaals is aangeslagen voor de
motorrijtuigenbelasting. Uiteindelijk heeft de leasemaatschappij het voertuig
op zijn naam gesteld en een vergoeding betaald voor de aanslagen van de
belastingdienst.

09-04-2021
5

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator van mede-aandeelhouder Parthes B.V. heeft zich op een pandrecht
op de debiteuren beroepen. De pandakte bleek echter niet geregistreerd te
zijn en derhalve niet geldig tot stand gekomen.

24-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Zie 5.3.

24-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers van handelsw aar en bedrijfsmiddelen hebben zich op een
eigendomsvoorbehoud beroepen. Aangezien er geen bedrijfsmiddelen zijn
aangetroffen kunnen deze niet w orden afgew ikkeld.

24-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Zie 3.3.

24-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

24-03-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en afw ikkeling zekerheden.

24-03-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van De Visbaron w aren reeds in januari 2020 gestaakt, zodat
op datum faillissement voortzetting of een doorstart niet meer tot de
mogelijkheden behoorden.

24-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Zie 6.1.

24-03-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Volgens de bestuurder w erd de boekhouding gedaan door Adminoz B.V.
Adminoz is een deelneming van Parthes B.V., w elke vennootschap medeaandeelhouder w as van De Visbaron. Parthes B.V. is op 20 november 2019
gefailleerd. De curator van Parthes B.V. heeft de boekhouding voor zover deze
w as ondergebracht bij Adminoz, veiliggesteld en overhandigd. De boekhouding
is in onderzoek, maar blijkt niet aan de daaraan te stellen eisen te voldoen.

24-03-2020
1

De boekhouding voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. De bestuurder is
in de gelegenheid gesteld om de boekhouding te reconstrueren, maar is daar
vooralsnog niet in geslaagd.

09-07-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is op 6 maart 2019 gedeponeerd en derhalve niet tijdig.
De jaarrekening 2018 is in concept opgesteld, maar nimmer gedeponeerd.
Over 2019 is geen jaarrekening beschikbaar.

24-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

24-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

24-03-2020
1

Niet van toepassing.

09-07-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-03-2020
1

In onderzoek.

Ja

09-07-2020
2

Toelichting
De bestuurder is aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk bestuur op grond van
art 2:248 BW . De bestuurder is in de gelegenheid gesteld om de
aansprakelijkheid te w eerleggen, maar is daar niet in geslaagd. De curator
heeft een regeling aangeboden, maar de bestuur stelt dat een regeling
financieel niet mogelijk is. In de komende verslagperiode zal w orden bezien of
een regeling tot de mogelijkheden behoort, of dat er rechtsmaatregelen zullen
w orden getroffen.

Ja
Toelichting
Gebleken is dat de bestuurder w einig verhaal biedt. Daarom is ter zake het
onbehoorlijk bestuur en het paulianeus handelen in zow el het faillissement van
De Visbaron als het faillissement van De Barones 1961, na onderhandelingen
een regeling getroffen, w aarbij de bestuurder een bedrag van € 15.000,-betaalt aan de boedel.

7.6 Paulianeus handelen

06-10-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-03-2020
1

Ja

09-07-2020
2

Toelichting
Voorafgaand aan het faillissement is nog achterstallig loon betaald aan de
partner van de bestuurder. Deze betalingen zijn op grond van artikel 47 Fw
vernietigd. Ook voor deze aansprakelijkheid zal w orden bezien of een regeling
tot de mogelijkheden behoort, of dat er rechtsmaatregelen zullen w orden
getroffen.

Ja

06-10-2020
3

Toelichting
Zie 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De regeling met de bestuurder w ordt niet nagekomen. De bestuurder is in de
gelegenheid gesteld om deze regeling alsnog na te komen. Indien nakoming
opnieuw uitblijft, zullen (rechts)maatregelen w orden getroffen.

28-12-2020
4

De regeling met de bestuurder w ordt nog steeds niet nagekomen. De
bestuurder heeft de boedel volledige betaling van het schikkingsbedrag in het
vooruitzicht gesteld, w elke betaling komende verslagperiode w ordt verw acht.

09-04-2021
5

De bestuurder heeft nog onvoldoende inkomsten om de met de boedel
getroffen regeling te kunnen financieren.
De verw achting is dat dit de komende verslagperiode zal veranderen mede nu
de horeca w eer geopend is.

19-07-2021
6

De bestuurder heeft w eer een baan.
Daarom is een betalingsregeling afgesproken m.b.t. het schikkingsbedrag van
€ 15.000,-.
De laatste termijn dient eind februari 2023 betaald te zijn.
De betalingsregeling is in de verslagperiode nagekomen.

12-09-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De bestuurder heeft nog steeds onvoldoende inkomsten om de met de boedel
getroffen regeling te kunnen financieren. De verw achting is dat dit de komende
verslagperiode zal veranderen mede nu de horeca w eer geopend is.

08-10-2021
7

De afgelopen periode is w eer contact gew eest met de bestuurder. Hij stelt
nog steeds onvoldoende inkomsten te hebben om de regeling te financieren
ondanks dat de horeca inmiddels geopend is.
De curator bereidt rechtsmaatregelen voor en heeft om die reden een
conceptdagvaarding opgesteld. De conceptdagvaarding is naar de bestuurder
verstuurd.

14-03-2022
8

Met de bestuurder is een betalingsregeling getroffen.
Zie de toelichting bij 7.7 van dit verslag.

12-09-2022
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-03-2020
1

p.m.

€ 10.491,86

09-07-2020
2

Toelichting
Elis Nederland p.m.
Parthes B.V. € 10.491,86

Toelichting

06-10-2020
3

Elis Nederland p.m.
Parthes B.V. € 10.491,86
Fiscus € 647,00

€ 19.191,00

28-12-2020
4

Toelichting
Elis Nederland p.m.
Parthes B.V. € 10.491,86
Fiscus € 647,00
UW V € 7.513,19

€ 19.642,00
Toelichting

09-04-2021
5

Elis Nederland p.m.
Parthes B.V. € 10.491,86
Fiscus € 1.637,00
UW V € 7.513,19

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 62.533,00

24-03-2020
1

€ 80.478,00

09-07-2020
2

€ 98.551,00

06-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-03-2020
1

p.m.

€ 27.818,12

28-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

24-03-2020
1

28

09-07-2020
2

31

06-10-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 93.941,76

24-03-2020
1

€ 448.649,08

09-07-2020
2

€ 452.212,81

06-10-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

Idem.

09-07-2020
2

Naar verw achting zal het faillissement bij gebrek aan baten w orden
opgeheven.

06-10-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

24-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bekend w as De Visbaron betrokken bij één
loonvorderingsprocedure, w aarin De Visbaron bij verstek is veroordeeld.
Zuivering van het verstek w as niet opportuun.

24-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Zie 9.1.

24-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Zie 9.1.

24-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek
Onderzoek

naar gestolen activa.
boekhouding.
onbehoorlijk bestuur.
paulianaus handelen.

24-03-2020
1

Regeling of rechtsmaatregelen in het kader van
bestuurdersaansprakelijkheid.

Uitvoering schikking.
Afw ikkeling faillissement.

Nakoming schikking en indien nodig rechtsmaatregelen treffen.
Idem.

09-07-2020
2

06-10-2020
3

28-12-2020
4
09-04-2021
5

Financiele afhandeling schikking bestuurder.

19-07-2021
6

Financiële afhandeling schikking bestuurder.

08-10-2021
7

Vervolgstappen m.b.t. aansprakelijkheid bestuurder.

14-03-2022
8

Monitoren betalingsregeling met bestuurder.

12-09-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-03-2020
1

Idem.

09-07-2020
2

Voor zover de schikking met de bestuurder tijdig w ordt nagekomen zal het
faillissement naar verw achting dit jaar w orden afgew ikkeld.

06-10-2020
3

Omdat de schikking met de bestuurder niet w ordt nagekomen, is de termijn tot
afw ikkeling van het faillissement nog onbekend.

28-12-2020
4

Idem.

09-04-2021
5

De betalingsregeling met de bestuurder loopt tot eind februari 2023.
Indien deze regeling correct w ordt nagekomen, zal het faillissement daarna
gereed zijn voor afw ikkeling.

12-09-2022
9

10.3 Indiening volgend verslag
12-3-2023

10.4 Werkzaamheden overig

12-09-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

24-03-2020
1

