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

10
03-05-2022
F.17/20/3
NL:TZ:0000126437:F001
14-01-2020

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr W. Mollema

Algemene gegevens
Naam onderneming
Gabe B.V.

17-02-2020
1

Gegevens onderneming
De failliet dreef een onderneming die personeel uitzond in de sloop- en
saneringsbranche. De enige uitgezonden w erknemer betrof de partner van de
bestuurder van de failliet.

17-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Zie gegevens onderneming.

17-02-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

Boedelsaldo

17-02-2020
1

Boedelsaldo
€ 9.649,75

17-02-2020
1

€ 18.179,75

15-05-2020
2

€ 18.074,83

12-08-2020
3

€ 18.074,83

11-11-2020
4

€ 17.943,02

10-02-2021
5

€ 3.588,60

07-05-2021
6

€ 4.304,85

06-08-2021
7

€ 4.832,35

05-11-2021
8

€ 5.532,70

04-02-2022
9

€ 6.010,20

03-05-2022
10

Verslagperiode
van
14-1-2020

17-02-2020
1

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

15-05-2020
2

t/m
4-5-2020
van
5-5-2020

12-08-2020
3

t/m
4-8-2020
van
5-8-2020
t/m
3-11-2020

11-11-2020
4

van
4-11-2020

10-02-2021
5

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

07-05-2021
6

t/m
2-5-2021
van
3-5-2021

06-08-2021
7

t/m
27-7-2021
van
28-7-2021

05-11-2021
8

t/m
26-10-2021
van
27-10-2021

04-02-2022
9

t/m
25-1-2022
van
26-1-2022

03-05-2022
10

t/m
25-4-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

18 uur 54 min

2

18 uur 48 min

3

9 uur 54 min

4

6 uur 36 min

5

12 uur 42 min

6

12 uur 18 min

7

3 uur 6 min

8

2 uur 54 min

9

3 uur 0 min

10

1 uur 36 min

totaal

89 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder van de failliet is mevrouw Hillie Kooistra.

17-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

17-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door het pensioenfonds bij w elke
achterstanden in de betaling w aren ontstaan. Het heeft er alle schijn van dat
de bestuurder van de failliet het overzicht op de administratie niet meer
helemaal scherp had, mogelijk als gevolg van miscommunicatie.

17-02-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

17-02-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

17-02-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-1-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er is machtiging gevraagd voor het ontslaan van het personeel van de failliet.
In dat verband heeft ook contact met het UW V plaatsgehad in verband met de
loongarantieregeling.

17-02-2020
1

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

17-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Mogelijk dat sprake is van een beperkte hoeveelheid gereedschappen c.s. De
curator heeft een en ander in onderzoek.

17-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft besloten om de activiteiten van de failliet te staken. Er w as
ook geen sprake van onderhanden w erk.

17-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor zover bekend geen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

17-02-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 10.910,00
totaal

€ 0,00

€ 10.910,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er is sprake van één debiteur. De curator probeert deze te innen.

17-02-2020
1

In de afgelopen verslagperiode heeft herhaald contact plaatsgehad met de
debiteur van de failliet. Deze debiteur is inmiddels volledig geïnd. Tw ee
facturen van de failliet ten behoeve van deze debiteur, zijn door de debiteur
betaald aan de bestuurder van de failliet. Deze laatste heeft, al dan niet
abusievelijk, op de betreffende facturen een ander rekeningnummer dan dat
van de failliet vermeld. De curator heeft de bestuurder van de failliet
aangeschreven tot doorbetaling. Doorbetaling heeft nog niet plaatsgehad.

15-05-2020
2

De debiteurenincasso is afgerond. Onder andere ter zake de tw ee betalingen
die plaats hebben gehad op de bankrekening van de bestuurder van de failliet,
probeert de curator contact te zoeken met de bestuurder van de failliet,
hetgeen nog niet is gelukt. Zie ook 7.1.

12-08-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

17-02-2020
1

Er is geen sprake van een bancaire financiering en dus ook geen vordering van
de bank.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

17-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

17-02-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming kon gedurende de boedelperiode niet w orden voortgezet.
Een doorstart w as vanw ege de aard van de onderneming van de failliet ook
niet aan de orde. De activiteiten van de failliet betrof het uitzenden van het
enige personeelslid en dat personeelslid is ontslag aangezegd.

17-02-2020
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
In onderzoek.

17-02-2020
1

Uit het eerste onderzoek naar de administratie van de failliet lijkt te blijken dat
sprake is van diverse onttrekkingen. De bestuurder van de failliet is ter zake
door de curator aangeschreven en verzocht om opheldering in dezen.

15-05-2020
2

Ter zake diverse ogenschijnlijke onttrekkingen en de tw ee betalingen van de
debiteur die plaats hebben gehad op de bankrekening van de failliet, probeert
de curator al enige tijd contact te krijgen met de bestuurder van de failliet,
hetgeen tot op heden niet is gelukt. De bestuurder van de failliet is ter zake
een aantal maal aangeschreven, zonder resultaat. Ook heeft de curator
geprobeerd telefonisch contact te zoeken met de bestuurder van de failliet.
Ook dit is niet gelukt. Alhoew el de curator het idee heeft dat de bestuurder
van de failliet de correspondentie van de curator w el leest, heeft hij
zekerheidshalve de bestuurder van de failliet ook per deurw aardersexploot
aangeschreven. Ook dit heeft tot op heden niet tot het gew enste contact

12-08-2020
3

geleid. De curator overw eegt rechtsmaatregelen. Het is evident dat in ieder
geval enkele betalingen w elke ten goede zouden moeten komen aan de
failliet, niet aan de failliet ten goede zijn gekomen. De curator verw acht in de
volgende verslagperiode nader te kunnen rapporteren.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode w ederom niet vernomen van
de bestuurder van de failliet. De curator heeft machtiging gevraagd aan de
rechter-commissaris voor het entameren van een gerechtelijke procedure. Naar
de mening van de curator dient de bestuurder van de failliet de bedragen die
zij ten onrechte heeft ontvangen van debiteuren en w elke zij (ten onrechte)
heeft onttrokken aan de failliet, aan de boedel (terug) te betalen. Deze
machtiging heeft de curator inmiddels verkregen. De curator hoopt in de
volgende verslagperiode in dezen resultaat te kunnen hebben geboekt. In
ieder geval kan in de volgende verslagperiode hierover w orden gerapporteerd.

11-11-2020
4

De curator heeft de bestuurder van de failliet gedagvaard. De bestuurder van
de failliet heeft zich niet gesteld in de procedure en de curator heeft inmiddels
een verstekvonnis verkregen. Dat verstekvonnis is betekend aan de
bestuurder. De deurw aarder heeft van de bestuurder begrepen dat zij inziet
dat zij moet betalen en contact op zal nemen voor het treffen van een
(betalings)regeling in dezen. Ondanks die toezegging heeft de bestuurder van
de failliet nog geen contact opgenomen met de curator. De curator vervolgt zijn
acties in dezen en probeert voor deze kw estie een oplossing te zoeken.
Vereist is vanzelfsprekend w el dat met de bestuurder van de failliet contact
kan w orden gelegd. Bij gebreke daarvan rest de curator w einig anders dan
executiemaatregelen te treffen. De curator gaat ervan uit in de volgende
verslagperiode over de ontw ikkelingen in deze kw estie te kunnen rapporteren.

10-02-2021
5

Naar aanleiding van de betekening van het verstekvonnis heeft herhaaldelijk
contact plaatsgehad met de bestuurder van de failliet. Hoew el enige tijd geen
contact kon w orden gelegd, hebben de door de curator na de betekening van
het vonnis gelegde beslagen w el tot contact geleid. Inmiddels is een
schuldencoach betrokken en w ordt bezien of een (betalings)regeling kan
w orden getroffen. Het blijkt dat sprake is van meer schulden. De curator
beraadt zich ter zake en gaat ervan uit in de volgende verslagperiode nader te
kunnen rapporteren.

07-05-2021
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een betalingsregeling kunnen
treffen met de bestuurder van de failliet. Deze betalingsregeling w ordt tot op
heden nagekomen. De curator houdt een en ander vanzelfsprekend in de
gaten.

06-08-2021
7

De getroffen betalingsregeling w ordt met hangen en w urgen nagekomen. De
curator blijft een en ander monitoren en daar w aar nodig bijsturen. Het is w el
duidelijk dat de betalingsregeling niet zonder slag of stoot zal kunnen w orden
afgew ikkeld.

05-11-2021
8

De getroffen betalingsregeling w ordt nog steeds nagekomen. De curator blijft
een en ander monitoren.

04-02-2022
9

De getroffen betalingsregeling w ordt, zij het met de nodige horten en stoten,
nog steeds nagekomen. De curator blijft de betalingsregeling monitoren.

03-05-2022
10

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 20.381,00

17-02-2020
1

€ 21.912,00

15-05-2020
2

€ 22.280,00

12-08-2020
3

€ 25.027,00

11-11-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.800,00

17-02-2020
1

€ 2.982,93

15-05-2020
2

€ 2.982,93

12-08-2020
3

€ 2.982,93

11-11-2020
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

17-02-2020
1

4

15-05-2020
2

5

12-08-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.846,39

17-02-2020
1

€ 8.942,04

15-05-2020
2

€ 16.743,04

12-08-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-02-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

17-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator w enst in de volgende verslagperiode de volledige administratie van
de failliet te hebben ontvangen en de eerste stappen te hebben gezet voor
w at betreft het rechtmatigheidsonderzoek. Voor het overige heeft het er alle
schijn van dat er in het onderhavige faillissement w einig w erkzaamheden te
verw achten zullen zijn.

17-02-2020
1

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator w enst in de volgende verslagperiode de antw oorden van het
bestuur van de failliet te hebben ontvangen op de gestelde vragen en w enst
dat doorbetaling van de debiteur aan de bestuurder van de failliet heeft
plaatsgehad door deze laatste.

15-05-2020
2

De curator verw acht voortgang te hebben geboekt voor w at betreft de
contacten met de bestuurde van de failliet en het al dan niet treffen van
rechtsmaatregelen tegen de bestuurder van de failliet.

12-08-2020
3

De curator w enst in de volgende verslagperiode stappen te hebben gezet voor
w at betreft de procedure tegen de bestuurder van de failliet en daarin mogelijk
al resultaat te hebben geboekt.

11-11-2020
4

In de volgende verslagperiode w enst de curator stappen te hebben gezet voor
w at betreft de incasso op basis van het inmiddels in kracht van gew ijsde
gegane verstekvonnis.

07-05-2021
6

Het monitoren en vervolgen van de betalingsregeling.

06-08-2021
7

10.3 Indiening volgend verslag
3-8-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

03-05-2022
10

