
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Italica Beheer B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, (voorheen) 
kantoorhoudende aan Vareseweg 85, Unit 108, te (3047 AT) Rotterdam.

Activiteiten onderneming

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geregistreerd: "Groothandel in verf en 
verfwaren", "Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en 
handel (rest)" en "Groothandel in verfprodukten en schildersgereedschappen".

Van de middellijk bestuurder van gefailleerde begreep de curator dat gefailleerde slechts 
activiteiten ontplooide als holdingvennootschap van diverse andere vennootschappen. Eén 
van deze vennootschappen exploiteerde voorheen een onderneming gericht op de in de vorige 
alinea genoemde activiteiten.

Omzetgegevens

2013: € 120.000,--
2014: nihil
2015: nihil

Personeel gemiddeld aantal

Eén. Opgemerkt is dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geregistreerd 
dat er bij gefailleerde 15 personen werkzaam zijn. Dit (b)lijkt een onjuiste opgave te zijn.

Saldo einde verslagperiode

€ 0,--

0

0

Verslagperiode

8 december 2015 tot en met 7 januari 2016.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000001820:F001

08-12-2015

mr.  de Winkel

Curator: Mr.drs. M. Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/15/799
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8 januari 2016 tot en met 5 april 2016

6 april 2016 tot en met 13 juli 2016

14 juli 2016 tot en met 11 oktober 2016

12 oktober 2016 tot en met 22 maart 2017

Bestede uren in verslagperiode

11 uren en 42 minuten.

7 uren en 6 minuten

3 uren en 24 minuten

8 uren en 48 minuten

4 uur en 42 minuten

Bestede uren totaal

11 uren en 42 minuten.

18 uren en 48 minuten

22 uren en 12 minuten

31 uren

35 uur en 42 minuten

Toelichting
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Alle aandelen van gefailleerde werden gehouden door de stichting Stichting Italica. Enig 
bestuurder van gefailleerde is de besloten vennootschap Nedwick International B.V. De 
bestuurders van Nedwick International B.V. zijn de besloten vennootschap Commerciële 
Financiële Services B.V. en de heer D. Riesmeijer. De heer Riesmeijer is tevens enig 
bestuurder van Commerciële Financiële Services B.V. 

1.2 Winst en verlies

2013: € 466.546,-- (winst)
2014: € 270.496,-- (verlies)
2015: € 96.459,-- (verlies)

1.3 Balanstotaal

2013: € 2.436.088,--
2014: € 1.999.974,--
2015: € 1.922.434,--

1.4 Lopende procedures

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

1.5 Verzekeringen

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

1.6 Huur

Hier is de curator (nog) niet van gebleken.

1.7 Oorzaak faillissement

Gefailleerde is de (middellijk) houder van aandelen in negen (klein)dochtervennootschappen. 
Het merendeel van deze vennootschappen was - naar mededeling van de middellijk 
bestuurder - niet actief, noch beschikte over enige relevante activa. De enige vennootschap 
met substantiële activa en activiteiten, Populus Paint Products B.V., is in mei 2015 in staat van 
faillissement verklaard, met benoeming van mr. A.J. van Spengen tot rechter-commissaris en 
aanstelling van mr. W.Th. van Dijk tot curator. Na en ten gevolge van het faillissement van 
Populus Paint Products B.V. had gefailleerde geen zelfstandig bestaansrecht. Het faillissement 
van gefailleerde is aangevraagd door de heer H.P. Beekhuizen, een (voormalig) werknemer 
van gefailleerde. 
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

1

2.3 Datum ontslagaanzegging

11 december 2015.

2.4 Werkzaamheden

Verzoek tot machtiging opzegging arbeidsovereenkomst aan rechter-commissaris, opzegging 
arbeidsovereenkomst.

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

N.v.t.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

N.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Geen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

N.v.t.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde houdt (middellijk) de aandelen in negen (klein)dochtervennootschappen. 
Vooralsnog gaat de curator ervan uit dat deze aandelen geen substantiële waarde 
vertegenwoordigen en de vennootschappen (op termijn) zullen (dienen te) worden ontbonden. 
De curator doet in dit kader echter nader onderzoek.

Gedurende de verslagperiode zijn vier dochtervennootschappen van gefailleerde, te weten 
Guild Systems B.V., Incasso Control B.V., Italica B.V. en One + Creative Network B.V., 
middels een zogenaamde turboliquidatie ontbonden. Met betrekking tot de overige vijf 
(klein)dochtervennootschappen, te weten Becam Coatings B.V., Verenigde Handels 
Compagnie B.V., NLAC B.V., Populus Paint Products B.V. en Populus Pensioen B.V., heeft de 
curator contact met de daarbij betrokken (middellijk) bestuurder(s) en/of de curator mr. W.Th. 
van Dijk. Bijzonder aan de situatie is dat gefailleerde alle aandelen houdt in een vennootschap 
(Becam Coatings B.V.) waarvan de gefailleerde vennootschap Populus Paint Products B.V. 
enig bestuurder is. Het is derhalve (mede) aan de curator van Populus Paint Products B.V. om 
de afwikkeling van Becam Coatings B.V. vorm te geven.
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De curator spant zich in om de (middelijk) bestuurders/aandeelhouders van de 
vennootschappen te bewegen tot een voortvarende en juiste afwikkeling van de 
vennootschappen. Die afwikkeling wordt momenteel helaas wat vertraagd door een gebrek 
aan medewerking. Dit houdt de aandacht van de curator. 

De curator heeft de (middellijk) bestuurder/aandeelhouders ook gedurende de verslagperiode 
aangespoord tot een voortvarende afwikkeling van de vennootschappen over te gaan. Volgens 
opgaaf van de bestuurder/aandeelhouders zijn er nog wat openstaande punten van deze 
vennootschappen alvorens deze kunnen worden afgewikkeld. Dit houdt de aandacht van de 
curator.

De curator heeft opnieuw contact onderhouden met de (middellijk) bestuurder / 
aandeelhouders over de afwikkeling van de diverse vennootschappen en daarop 
aangedrongen. Gelet op de bevoegdheidsverdeling tussen de (middellijk) bestuurder en 
de curator, dient de afwikkeling ter hand te worden genomen door de (middellijk) 
bestuurder. Nu de boedel niet is gebaat bij een verdere bemoeienis van de curator, 
heeft de curator in overleg met de rechter-commissaris verder niet meer aangedrongen 
op de afwikkeling.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek ter zake ontbinding vennootschappen en/of verkoop aandelen.

Werkzaamheden in het kader van de ontbinding van de vier genoemde 
dochtervennootschappen. Contacten met de (middellijk) bestuurder(s) en de curator van de 
overige (klein)dochtervennootschappen.

Contacten met de (middellijk) bestuurder(s) en de curator van de overige 
(klein)dochtervennootschappen.

Het in contact blijven met de (middellijk)  bestuurder/aandeelhouders om de voortgang van de 
afwikkeling van de vennootschappen te bewaken.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

N.v.t.

4.2 Opbrengst

N.v.t.
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4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Geen.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft aangegeven dat sprake is van een kleine vordering die niet 
behoeft te worden opgenomen op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Door Rabobank 
Rotterdam is een vordering ingediend tot een bedrag van € 353.595,58.

5.2 Leasecontracten

N.v.t.

5.3 Beschrijving zekerheden

De Rabobank heeft aangegeven een hypotheekrecht te hebben verkregen op een onroerende 
zaak gelegen aan Kompasstraat 28 te Capelle aan den IJssel, welke onroerende zaak 
toebehoort aan een dochtervennootschap van gefailleerde, te weten Populus Paint Products 
B.V.

5.4 Separatistenpositie

N.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

N.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

N.v.t.

5.7 Retentierechten

N.v.t.

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

Correspondentie met banken.
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Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

De curator verwacht zijn onderzoek aan het begin van de komende verslagperiode af te 
ronden. 
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De door de curator ontvangen administratie voldoet aan de vereisten van een zorgvuldige 
boekhouding. De rechten en plichten per datum faillissement kunnen worden opgemaakt. Wel 
heeft de curator ter zake een beperkt aantal posten om een verduidelijking gevraagd. 

De curator heeft de door hem gevraagde verduidelijking (deels) ontvangen en is van 
mening dat in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

Jaarrekening 2013: 31 januari 2015 (tijdig)
Jaarrekening 2012: 6 februari 2014 (niet tijdig)
Jaarrekening 2011: 31 december 2012 (tijdig)

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Gelet op het bepaalde in artikel 2:396 BW is gefailleerde (zeer waarschijnlijk) vrijgesteld van 
deze verplichting.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Gelet op het oprichtingsjaar van gefailleerde (1973) is deze vordering - voor zover deze nog 
bestond - verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek.

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur ten gevolge van het feit dat de jaarrekening over 2012  
te laat is gedeponeerd. In verband met de termijn van te late deponering kan dit niet worden 
gezien als een belangrijke oorzaak van het faillissement. Op basis van zijn huidige 
bevindingen is naar de mening van de curator geen sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur 
dat een belangrijke oorzaak van het faillissement vormt. 

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.

Er is geen sprake van paulianeus handelen gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

Eerste inventarisatie handelen bestuur.

Nadere inventarisatie handelen bestuur.

Afronden laatste openstaande vragen met betrekking tot het rechtmatigheidsonderzoek.

Geen. 
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Rekening dient te worden gehouden met het salaris van de curator. Voor het overige is de 
curator (nog) niet bekend met boedelvorderingen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€  16.835,--

€ 17.409,--

€ 18.146

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e BW ingediend van € 15.680,22.

8.4 Andere pref. crediteuren

-

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Rabobank Rotterdam: € 353.595,58.

 € 354.153,95 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

N.n.b.

Daar de boedel tot op dit moment geen baten bevat, zijn de vooruitzichten voor de crediteuren 
dat er geen uitkering kan plaatsvinden, maar het faillissement te zijner tijd ex artikel 16 Fw zal 
worden opgeheven. 
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Daar de boedel geen actief bevat zal de curator de rechter-commissaris verzoeken dit 
faillissement bij de rechtbank voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 lid 1 Fw, dus 
wegens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden

Correspondentie met crediteuren en inventarisatie ontvangen stukken.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

n.n.b.

Gelet op de door gefailleerde gehouden aandelen, onder meer in een gefailleerde 
vennootschap, is deze termijn met name afhankelijk van de termijn waarbinnen de 
verschillende vennootschappen worden ontbonden en/of door gefailleerde op een andere wijze 
tot een afscheid van de daar door gefailleerde in gehouden aandelen zal kunnen worden 
gekomen.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op:

- hoe dient te worden omgegaan met de door gefailleerde gehouden aandelen;
- een inventarisatie van de boekhouding van gefailleerde;
- een inventarisatie van het handelen van de (voormalig) (middellijk) bestuurder(s) van 
gefailleerde.

Pagina 11 van 
12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

22-03-2017Datum:Nummer: 5



De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op: 

- verdere afwikkeling van diverse verbonden vennootschappen;
- onderzoek boekhouding van gefailleerde;
- onderzoek handelen van de (voormalig) (middellijk) bestuurders van gefailleerde.

De curator zal zich de komende verslagperiode richten op verdere afwikkeling van diverse 
verbonden vennootschappen alsmede de afwikkeling van het faillissement.

De curator zal de de rechter-commissaris verzoeken dit faillissement bij de rechtbank 
voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 lid 1 Fw, dus wegens gebrek aan baten.

10.3 Indiening volgend verslag

Over 3 maanden.

Over 3 maanden.

Over ongeveer drie maanden zal het vierde verslag worden uitgebracht.

Over ongeveer zes maanden zal het vijfde openbaar verslag worden uitgebracht. 

Niet van toepassing. 

10.4 Werkzaamheden

Bestudering dossier, opstellen faillissementsverslag.

Zie 10.2.
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