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Dit verslag draagt een informatief karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Activiteiten onderneming: 

Gefailleerde hield zich tot een week voor het faillissement bezig met schadeherstel aan 

vrachtwagens, touringcars en openbaar vervoer bussen.  

Omzetgegevens: 

De curator heeft de omzetgegevens over 2013 nog niet inzichtelijk en komt daar derhalve in het 

volgende verslag op terug. De omzetgegevens worden dan ook afgezet tegen de voorgaande jaren.   

Personeel gemiddeld aantal: 

7  

Verslagperiode:  

12 januari 2017 tot en met 11 juli 2017 

Bestede uren totaal: 

397 uur 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Middellijk DGA van gefailleerde is de heer P. Brandhorst (hij  

  houdt de aandelen in gefailleerde via Brentonico B.V.).  

1.2  Winst en verlies : De curator heeft de winst / verlies positie over 2013 nog  

  niet inzichtelijk en komt daar derhalve in het volgende 

  verslag op terug. De winst / verlies gegevens worden dan  

  ook afgezet tegen de voorgaande jaren.  

1.3 Balanstotaal : In 2010: euro 379.697.  

  In 2011: euro 218.082.  

  De jaarrekening over 2012 is niet beschikbaar. 

1.4 Lopende procedures : N.V.T. 

1.5 Verzekeringen : Lopende verzekeringen zijn beëindigd. 

1.6 Huur : De huurovereenkomst is door de curator opgezegd  
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1.7 Oorzaak faillissement:  

Met betrekking tot de eerdere bevindingen van de curator en de ontwikkelingen in het kader 
van dit punt verwijst de curator naar de eerdere verslagen. Gedurende de verslagperiode is de 
curator in het belang van de boedel met Veolia tot een minnelijke regeling gekomen, met welke 
regeling partijen - met goedkeuring van de rechter-commissaris - een einde hebben gemaakt 
aan de tussen hen gerezen geschillen. In het kader van deze regeling ontving de curator - zonder 
enige erkenning van aansprakelijkheid door Veolia - van Veolia een bedrag van € 100.000,-, 
waarmee de gerezen geschillen tussen portijen zijn afgewikkeld. De curator acht dit punt jegens 
Veolia om die reden afgerond. 

  

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 7  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 7 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 26 november 2013 

 

3. Activa 

Onroerende zaken 

N.V.T. 

Bedrijfsmiddelen 

(1)De bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn volgens opgaaf van de DGA van gefailleerde in 2011 

eigendom van de moeder vennootschap van gefailleerde geworden (de koopprijs zou in rekening  

courant verrekend zijn). De curator verricht in dit kader onderzoek. 

 

(2) Een deel van de inventaris / bedrijfsmiddelen bleek eigendom van gefailleerde te zijn. De curator  

is via een internetveiling tot verkoop overgegaan. De verkoop heeft euro 4.200,80 opgebracht. De  

curator  beziet welk deel de pandhouder (na aftrek van de boedelbijdrage voor de curator)  toekomt  

en welk deel de boedel. In het volgende verslag komt de curator hierop terug. 

 

De overdracht van activa door gefailleerde aan haar moeder is rechtsgeldig geschiedt. 

 

(3) Van voornoemde euro 4.200,80 komt de bank euro 500 toe en de boedel het restant. 
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Voorraden/ onderhanden werk 

Gefailleerde beschikt over een klein beetje voorraad dat aan haar huisbankier (Rabobank) verpand is.  

De voorraad bleek onverkoopbaar te zijn. De DGA van gefailleerde heeft zorggedragen voor het 

 afvoeren van de voorraad. 

  

Andere activa 

N.V.T.  

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : euro 28.157,08  (in totaal 2 debiteuren)  

4.2 Opbrengst : euro 17.364,93 (zijnde 1 debiteur). De tweede debiteur  

  verwacht de curator op korte termijn te innen (betaling  

  wordt een dezer dagen verwacht). 

  Alle debiteuren zijn door de curator geïnd.    

4.3 Boedelbijdrage : 20% 

  

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) :  

Rabobank, de huisbankier van gefailleerde heeft haar vordering nog niet ingediend. De 

financiering van gefailleerde betrof een compte joint financiering in welk kader de moeder en 

zuster vennootschap (de zustervennootschap van gefailleerde is eigenaar van het door 

gefailleerde gehuurde bedrijfspand) hoofdelijk verbonden zijn voor de totale financiering. 

5.2 Leasecontracten : N.V.T. 

5.3 Beschrijving zekerheden :  

Rabobank heeft een rechtsgeldig pandrecht op debiteuren, bedrijfsmiddelen en voorraad van 

de hoofdelijk schuldenaren (en een hypotheekrecht op het bedrijfspand van de zuster van 

gefailleerde). 

5.4 Separatistenpositie :  

De curator maakt namens Rabobank de debiteuren te gelde. Aangaande de summiere 
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voorraad van gefailleerde bezien Rabobank en de curator of en zo ja hoe deze te gelde wordt 

gemaakt. Mogelijk wordt de voorraad te gelde gemaakt op het moment dat ook de activa 

van de zuster en/of moedervennootschap van gefailleerde te gelde wordt gemaakt. Zie 

hiervoor bij punt 4. 

5.5 Boedelbijdragen : 20% voor de inning van de debiteuren. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : N.V.T. 

5.7 Reclamerechten : N.V.T. 

5.8 Retentierechten : N.V.T. 

  

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

Er waren geen opdrachten meer op datum faillissement waardoor van voortzetting van de 

bedrijfsactiviteiten van gefailleerde geen sprake was. 

 

Doorstart 

Een doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht :  

De administratie maakt een geordende indruk. In het volgende verslag laat de curator zich uit 

over de vraag of gefailleerde aan de boekhoudplicht voldaan heeft. Gefailleerde heeft aan de 

boekhoudplicht voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn sinds 1996 tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : N.V.T. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : de volstortingsverplichting is verjaard. Er wordt in dat 

kader derhalve geen onderzoek door de curator verricht. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator heeft geen aanleiding te veronderstellen dat 

sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen : De curator is niet van paulianeus handelen gebleken. 
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8. Crediteuren 

Zie lijst van ingediende schuldvorderingen.   

 

9. Procedures 

N.V.T. 

 

10. Overig 

10.1  Termijn afwikkeling faill.  : Nog onduidelijk. 

10.2  Plan van aanpak  :  

De curator richt zich op het te gelde maken van de debiteuren en verricht nader onderzoek 

naar de achtergronden van het faillissement en naar de verkoop van de bedrijfsmiddelen van 

gefailleerde aan haar moeder in 2011.  

  De curator concentreert zich op het inzichtelijk maken van de oorzaak / oorzaken van het 

faillissement (zie hierboven in punt 1.7).  

(7) De curator zal in rechte proberen inzage te verkrijgen in de beslagen administratie van 

Veolia. Voorts zal de curator in rechte proberen de schade die gefailleerde heeft geleden 

door het handelen van Veolia (zie hierboven in punt 1.7) vergoed te krijgen.  

(8) De curator verwacht de komende verslagperiode – gelet op de bereikte minnelijke regeling 

met Veolia – te zullen overgaan tot afwikkeling van het faillissement. 

(9) Daar alle werkzaamheden zijn verricht en er na gedeeltelijke betaling van de boedelkosten 

geen actief resteert ter verdeling onder de schuldeisers, zal de curator de rechter-

commissaris verzoeken het faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing 

wegens de toestand van de boedel. 

10.3 Indiening volgend verslag  : Niet van toepassing. 
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Rotterdam, 12 juli 2017 

 

 

R. le Grand, 

curator  


