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

2
14-09-2020
F.18/20/53
NL:TZ:0000137389:F001
07-04-2020

R-C
Curator

mr. A.L. Goederee
mr P.T. Bakker
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Gegevens onderneming
Dit faillissement betreft een vervolg op (c.q. opening vanw ege eerder)
faillissement met uitspraak d.d. 26 juni 2007, Faillissementsnummer 07/176 F,
ter uitkering van nagekomen baten. Eerdere faillissement w as in 2011
beëindigd middels opheffing vanw ege de toestand van de boedel.
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Activiteiten onderneming
Groothandel in textiel en w oonaccessoires
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Zie desgew enst eerder faillissement (uitspraak d.d. 26 juni 2007,
Faillissementsnummer 07/176 F). Sinds 2007 geen ondernemingsactiviteiten,
derhalve ook geen financiële gegevens, meer.

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 37.230,37
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Verslagperiode
van
7-4-2020

03-06-2020
1

t/m
3-6-2020
van
4-6-2020

14-09-2020
2

t/m
31-8-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 54 min

2

2 uur 6 min

totaal

16 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Dit faillissement betreft een vervolg op (c.q. opening vanw ege een eerder)
faillissement met uitspraak d.d. 26 juni 2007, Faillissementsnummer 07/176 F,
ter uitkering van nagekomen baten. Het eerdere faillissement w as in 2011
beëindigd middels opheffing vanw ege de toestand van de boedel. Voor de
relevante informatie over de toestand betreffende de periode voorafgaand aan
het faillissement in 2007 en over de faillissementsafw ikkeling van 2007 t/m
2011 w ordt verw ezen naar de toenmalige faillissementsverslagen.
Door de opheffing van het faillissement w egens gebrek aan baten hield de
gefailleerde rechtspersoon op te bestaan. Uit de schuldsaneringsregelingen
(W SNP) van de bestuurders van de gefailleerde rechtspersoon is onverw acht
alsnog een bate van € 37.873,97, uit een vordering uit hoofde van
bestuurdersaansprakelijkheid op de betreffende bestuurders gevolgd. In
verband met de nagekomen bate is op 27 juni 2017 door de rechtbank NoordNederland de vereffening van het vermogen van de rechtspersoon heropend,
met benoeming van de heer P.T. Bakker tot vereffenaar. Duidelijk w as dat de
schulden de baten nog steeds ver overtroffen. De stand van de boedel zou het
enkel toelaten een deel van de boedelvordering van het UW V te voldoen. Om
deze reden is gepoogd om (overeenkomstig de w et) van de bekende
schuldeisers instemming te verkrijgen tot een afw ikkeling buiten faillissement,
teneinde een nieuw faillissement en de daarbij komende kosten te vermijden.
Het is echter niet gelukt van alle bekende schuldeisers uitdrukkelijke
instemming te verkrijgen, w ellicht ook omdat een deel daarvan verhuisd zal
zijn of zich de moeite niet getrooste om de betreffende instemming te geven.
Om die reden is noodzakelijkerw ijs op de voet van artikel 2:23a lid 4 BW
opnieuw het faillissement aangevraagd. In dit faillissement zullen uitsluitend
enige uitkeringsvragen aan de orde komen, w aarna tot verdeling/ uitdeling van
de ontvangen bate kan w orden overgegaan.
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(Verslag 2, tevens eindverslag)
Het faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten ex art. 16
Fw . Naast de kosten van het salaris voor de curator uit het eerdere
faillissement, de kosten van de vereffening en de kosten en het salaris van
de curator in het thans lopende faillissement, zal uitsluitend aan het UW V
enige uitkering kunnen w orden gedaan.
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1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
€ 37.873,97 (nagekomen) bate uit W SNP van de voormalige bestuurders,
betreffende vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.2 Depot jaarrekeningen
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
Toelichting
Dezelfde crediteuren als in het eerdere faillissement en de heropening van de
vereffening zijn in dit faillissement in beginsel aan de orde. Enige marginale
controle zal w orden toegepast.
Juridisch gezien is sprake van een nieuw faillissement, maar in feite betreft het
de voortzetting van de vereffening van hetzelfde vermogen. De curator dient
zijn gedachten te vormen over enige kw esties, w aaronder hoe moet w orden
omgegaan met de rang van de vorderingen en het salaris van de
curator/vereffenaar.

Toelichting
(Verslag 2, tevens eindverslag)
Het faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten ex art. 16
Fw . Daarbij zullen de boedelkosten van achtereenvolgens het eerste
faillissement, de heropening van de vereffening en het thans lopende
faillissement in gelijke rang w orden behandeld.
Naast de kosten van het salaris voor de curator uit het eerdere faillissement,
de kosten van de vereffening en de kosten en het salaris van de curator in
het thans lopende faillissement, zal naar verw achting uitsluitend aan het
UW V enige uitkering kunnen w orden gedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In dit (opvolgend) faillissement is de aanpak afw ijkend van de normale situatie.
W aar de uitdelingsvraag meestal gesproken pas aan het einde aan de orde
komt, is dat in dit faillissement feitelijk de enige kw estie. Daarop zal dan ook
direct de focus zijn gericht, ter voorkoming van verdere onnodige kosten.
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(Verslag 2, tevens eindverslag)
Het faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten ex art. 16
Fw . Naast de kosten van het salaris voor de curator uit het eerdere
faillissement, de kosten van de vereffening en de kosten en het salaris van
de curator in het thans lopende faillissement, zal naar verw achting uitsluitend
aan het UW V enige uitkering kunnen w orden gedaan.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het komende kw artaal zullen de uitdelingsvragen zijn beantw oord en het
faillissement w aarschijnlijk voor beëindiging w orden voorgedragen.
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(Verslag 2, tevens eindverslag)
Het faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten ex art. 16
Fw .
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Augustus/ september 2020
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Bijlagen
Bijlagen

