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

4

Datum:

10-10-2017

Insolventienummer:

F.15/16/424

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000009438:F001

Datum uitspraak:

22-11-2016

Curator:

mr. L.J. Apeldoorn

R-C:

mr. M. Wouters

Algemeen
Gegevens onderneming
Gegevens onderneming : Vistrans IJmuiden B.V.
Faillissementsnummer : 15/16/424 F
Datum uitspraak : 22-11-2016
Curator : Mr. L.J. van Apeldoorn
Rechter-Commissaris : Mr. M. Wouters
Faillissementsrekening : NL10KASA0223397547

Activiteiten onderneming
Vervoeren van vis binnen Nederland en naar Duitsland.
Omzetgegevens
2015 € 484.579,- (netto)
Personeel gemiddeld aantal
9
Saldo einde verslagperiode
€ 58.061, 31
€ 157.077,80
Verslag 3
€ 115.611,01
€ 114.463,98
Verslagperiode
22-11-2016 t/m 12-12-2016
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4

Datum:

10-10-2017

13-12-2016 t/m 17-03-2017
Verslag 3
18-03-2017 t/m 16-06-2017
17-06-2017 t/m 05-10-2017
Bestede uren in verslagperiode
114,12 uur
211,53 uur
Verslag 3
40,80 uur

19,40 uur
Bestede uren totaal
114,12 uur
325,65 uur
Verslag 3
381,45 uur
402,65 uur
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4

Datum:

10-10-2017

Toelichting
Inleiding
Het faillissement is op 22 november jl. uitgesproken op verzoek van Langbroek Onroerend
Goed B.V.
Gefailleerde dreef sinds vorig jaar een onderneming die zich voornamelijk richtte op het
vervoer van vis binnen Nederland en naar Duitsland. Medio 2015 is er een doorstart gemaakt
met de activa en de onderneming van gefailleerde Vistrans B.V. (insolventiekenmerk F.
15/15/300).
De activiteiten van gefailleerde zijn per 28 november jl. overgenomen door JP
Koeriersdiensten te Urk en een deel van het personeel is daarbij in dienst genomen. De
voertuigen die door gefailleerde geleaset werden zijn ingeleverd of overgenomen. Een trekker
en trailer van gefailleerde zijn verkocht aan de oude eigenaar.
De crediteuren zijn aangeschreven aan de hand van de administratie en de facturen of
betalingsherinneringen die via de postblokkade werden ontvangen.
Het innen van de openstaande vorderingen is voortgezet. Het grootste deel van de
YRUGHULQJHQLVLQPLGGHOVJHwQG'HLQFDVVRYDQKHWUHVWHUHQGHGHHOZRUGWYRRUWJH]HW
De voertuigen zijn deels overgenomen door de doorstartende partij en deels ingenomen door
de leasemaatschappijen. Het onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid is gestart. De
curator heeft overleg gevoerd met het bestuur.

Verslag 3
'HLQFDVVRYDQGHYRUGHULQJHQLVQRJPDDOVYRRUWJH]HW%LMQDDOOHYRUGHULQJHQ]LMQJHwQG
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek is er overleg gevoerd met de directie. Er zijn
afspraken gemaakt en er is een regeling getroffen (zie verder onder 7. Rechtmatigheid).
De resterende vorderingen worden afgeboekt. De inningskosten zouden meer bedragen dan
de eventuele opbrengst.

Verslag 4
Alle werkzaamheden zijn verricht. Het faillissement zal vereenvoudigd worden
afgewikkeld met een (procentuele) uitkering aan de preferente crediteuren.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Op 29 juni 2015 werd gefailleerde opgericht.
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is BoTa Holding B.V. De heer J.G. van
den Bosch is bestuurder van deze holding.
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Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.2

Winst en verlies
2015 -/- € 25.220,Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.3

Balanstotaal
2015 € 425.450,Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.4

Lopende procedures
Volgens de opgave van de bestuurder van gefailleerde lopen er geen procedures waarbij
gefailleerde betrokken is.
Er zijn geen lopende procedures bekend geworden.

1.5

Verzekeringen
'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUG'HORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQRSJH]HJGRI
JHsLQGLJGGRRUKHWQLHWEHWDOHQYDQGHSUHPLH
Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.6

Huur
Gefailleerde heeft een lopende huurovereenkomst met Jerbo Vastgoed B.V. De curator heeft
de huur opgezegd en zal in overleg met de bestuurder nadere afspraken maken over de
oplevering.
Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
Het is nog niet gelukt om in overleg met de bestuurder nadere afspraken te maken over de
oplevering.

Verslag 3
De huur van de bedrijfsruimte is in onderling overleg per de datum van het faillissement
JHsLQGLJG
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4

Datum:

10-10-2017

Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat er sprake is geweest van te lage
tarieven en een te lage beladingsgraad. Deze omstandigheden in combinatie met de sterke
concurrentie in de markt van het visvervoer heeft geleid tot het faillissement.
De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement.
Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
De curator is gestart met het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Naar
verwachting wordt dit de komende verslagperiode afgerond.

Verslag 3
De curator heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het faillissement. Deze komt overeen
met de verklaring van de directie. De gehanteerde tarieven waren te laag ten opzichte van de
beladingsgraad. De harde concurrentie van een partij die een groot deel van de markt
beheerst in het vistransport heeft ook bijgedragen aan het faillissement. Het onderzoek is
afgerond.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren er negen personeelsleden (fte) in loondienst en zes
personeelsleden met een nul-uren contract.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Volgens opgave van de bestuurder waren er in 2015 ook negen personeelsleden in loondienst
en zes personeelsleden met een nul-uren contract.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft op 23 november jl. het ontslag aangezegd en dit is per brief van 25 november
jl. bevestigd. De bijeenkomst met het UWV heeft op 5 december jl. plaatsgevonden in de
bedrijfsruimte van gefailleerde.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen van gefailleerde.
Zie 1e verslag.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
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3.2
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4
Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Datum:

10-10-2017

Er is een beperkte kantoorinventaris aangetroffen en enkele pompwagens. Deze
bedrijfsmiddelen worden te koop aangeboden.
Er is een trekker van het merk Iveco en een trailer van het merk Samro aangetroffen die
eigendom van gefailleerde zijn.
Zie 1e verslag.
3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De twee voertuigen zijn met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht
aan Firma Dirk Tel VOF voor € 24.508,- (inclusief BTW).
De beperkte kantoorinventaris en de pompwagens zijn verkocht voor € 1.800,- (exclusief
BTW) aan JP Koerierdiensten.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft blijkens de administratie van gefailleerde een vordering met
betrekking tot niet afgedragen Loonheffingen en Omzetbelasting. Voor de vorderingen geldt
het bodemvoorrecht. De komende verslagperiode zullen de vorderingen nader worden
onderzocht.
De Belastingdienst heeft vorderingen voor de niet afgedragen Loonheffingen en
Omzetbelasting ingediend. Er is geen pandrecht op de bodemzaken geconstateerd.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is volgens opgave van de bestuurder geen voorraad van gefailleerde en deze is ook niet
aangetroffen.
Vanaf de datum van het faillissement tot de doorstart is het onderhanden werk gefactureerd.
Dit betreft een bedrag van circa € 50.000,- (inclusief BTW).
Zie 1e verslag
Pagina 6 van 15

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

3.12

4

Datum:

10-10-2017

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
Er is een creditsaldo aangetroffen bij ING Bank N.V. en Rabobank IJmond. Deze bedragen
zijn op verzoek van de curator naar de boedelrekening overgemaakt. Overig actief wordt
JHwQYHQWDULVHHUG
Zie 1e verslag.
Verslag 3
(pQYDQGHOHDVHDXWR¶s is verkocht en dit heeft een surplus voor de boedel opgeleverd van €
7.199,50.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Op de boedelrekening is een bedrag van € 22.087,93 van de twee banken ontvangen.
Zie 1e verslag.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De openstaande vorderingen belopen volgens de boekhouding van gefailleerde per de datum
van het faillissement een bedrag van € 126.207,16.
Het bedrag van de openstaande vorderingen per de datum van de doorstart is € 178.858,02
(per de datum van het faillissement was dit € 126.207,16).

4.2

Opbrengst
'HEHWDOLQJHQYDQGHELWHXUHQZRUGHQJHwQYHQWDULVHHUG
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'HEHWDOLQJHQYDQGHELWHXUHQ]LMQJHwQYHQWDULVHHUG2SGH5DEREDQNUHNHQLQJLVFLUFD¼
120.000,- ontvangen, dit bedrag is gedeeltelijk doorbetaald aan de boedel, het overige bedrag
wordt in overleg met de bank doorbetaald waarna de rekening zal worden opgeheven. Op de
ERHGHOUHNHQLQJLVFLUFD¼YDQppQYDQGHGHELWHXUHQRQWYDQJHQ(HQGHHOYDQGH
openstaande vorderingen is middels verrekening voldaan. Er staat per heden nog een bedrag
van circa € 15.000,- open. De bestuurder van gefailleerde heeft de curator bij gestaan bij de
incasso.
Verslag 3
De afgelopen verslagperiode is er nog een bedrag van € 728,58 op de boedelrekening en ruim
€ 26.000,- op de oude bankrekening van gefailleerde ontvangen. De bank heeft de van de
debiteuren ontvangen bedragen minus een beperkte bedrag voor de bankkosten overgemaakt
naar de boedelrekening.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een financiering door een bank.
Zie 1e verslag.

5.2

Leasecontracten
Er zijn diverse financial en operational leasecontracten aangetroffen.
Met de leasemaatschappijen zijn afspraken gemaakt over de overname van enkele voertuigen.
De overige voertuigen zijn ingeleverd.

5.3

Beschrijving zekerheden
Tot op heden zijn er geen rechtsgeldige pandrechten geconstateerd.
Zie 1e verslag.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
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4

Datum:

10-10-2017

Eigendomsvoorbehoud
Behalve door de leasemaatschappijen is er tot op heden geen aanspraak op een
eigendomsvoorbehoud gemaakt.
Zie 1e verslag.

5.7

Retentierechten
Er is tot op heden geen retentierecht geclaimd.
Zie 1e verslag.

5.8

Reclamerechten
Er is tot op heden geen reclamerecht geclaimd.
Zie 1e verslag.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving
De lopende activiteiten zijn in de dagen na het faillissement afgerond en de activiteiten zijn per
28 november jl. overgenomen door JP Koerierdiensten te Urk. Er zijn vier personeelsleden in
dienst genomen. Voor de goodwill is een bedrag van € 6.000,- (exclusief BTW) betaald.
Zie 1e verslag.
Het afronden van de lopende activiteiten tot de doorstart van JP Koerierdiensten heeft geleid
tot een positief resultaat en een beter incasso resultaat van de pre faillissementsvorderingen
op debiteuren. De komende verslagperiode wordt de uiteindelijke (netto) opbrengst nader
vastgesteld.

Verslag 3
Het afronden van de activiteiten heeft geleid tot een netto opbrengst van ruim € 40.000,-. Deze
opbrengst is los van de boedelvordering voor het loon over de opzegtermijn. Voor de huur van
de bedrijfsruimte is er geen boedelvordering verschuldigd. Het resultaat is dus positief en het
afronden van de activiteiten heeft (mede) de doorstart mogelijk gemaakt en bijgedragen aan
de succesvolle incasso van de debiteuren.
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6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Datum:

10-10-2017

De boekhouding is aangeleverd en zal de komende verslagperiode worden onderzocht.
Het onderzoek naar de boekhouding is gestart en dit zal worden voortgezet.
Verslag 3
De administratie voldoet aan de wettelijke vereisten.

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is opgesteld en vastgesteld.
Zie 1e verslag.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De oprichtingsakte van gefailleerde is aangeleverd. Bij de oprichting is het geplaatste
aandelenkapitaal van € 5.000,- volgestort in geld. Er is een bankafschrift van de storting d.d. 9
juli 2015 aangeleverd.
Zie 1e verslag.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur is gestart en zal worden voortgezet aan de
hand van de aangetroffen administratie.
Het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur wordt voortgezet.
Verslag 3
Gebleken is dat er geen sprake is van onbehoorlijke taakvervulling ex artikel 2:248 lid 2 BW.
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Paulianeus handelen
De komende verslagperiode zal de boekhouding worden onderzocht op paulianeuze
rechtshandelingen.
Het onderzoek naar paulianeuze rechtshandelingen wordt voortgezet.
Verslag 3
De curator heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het bestuur en paulianeus handelen.
Zonder dat in rechte is vast komen te staan dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld of dat er sprake is geweest van paulianeus handelen, hebben partijen met
goedkeuring van de rechter-commissaris en mede uit economische overwegingen een
schikking getroffen inhoudende de betaling van een bedrag van € 25.000,- (= het bedrag
onder 1.2) door de bestuurder en zijn adviseur ten gunste van de boedel tegen finale kwijting.
Het schikkingsbedrag is door de boedel ontvangen.

7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er werden in de afgelopen verslagperiode diverse boedelvorderingen ingediend. De curator
wacht de vordering van het UWV voor de overgenomen loonverplichtingen ten aanzien van de
opzegtermijn af.
De curator wacht de vordering van het UWV voor de overgenomen loonverplichtingen ten
aanzien van de opzegtermijn nog steeds af.
Verslag 3
Het UWV heeft haar vordering ingediend voor een bedrag ad € 40.930,41.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Belastingdienst diende diverse vorderingen in voor de niet afgedragen Omzetbelasting, de
Loonheffingen en de Motorrijtuigenbelasting. Tot op heden betreft het een totaalbedrag ad
€ 71.432,-.
Door de Belastingdienst zijn verdere vorderingen ingediend voor de niet afgedragen
Omzetbelasting, Loonheffingen en Motorrijtuigenbelasting. Tot op heden betreft het inmiddels
een totaalbedrag ad € 111.696,-.
Verslag 3
Zie 2e verslag.
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Verslag 4
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van
€ 100.010,-.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV diende tot op heden geen vordering in voor de overgenomen loonverplichtingen van
voor de datum van het faillissement.
Het UWV diende nog geen vordering in voor de overgenomen loonverplichtingen van voor de
datum van het faillissement.
Verslag 3
Het UWV diende haar vordering in voor een bedrag ad € 52.897,83.

8.4

Andere pref. crediteuren
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen andere preferente crediteuren gemeld.
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode nog steeds geen andere preferente crediteuren
gemeld.
Verslag 3
Zie 2e verslag.

Verslag 4
De preferente vordering van de aanvragers van het faillissement voor de kosten van de
aanvraag is genoteerd voor een bedrag van € 1.496,33.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Er hebben zich tot op heden 20 concurrente crediteuren gemeld.
Er hebben zich tot op heden 28 concurrente crediteuren gemeld.
Verslag 3
Er hebben zich tot nu toe 32 concurrente crediteuren gemeld.

Verslag 4
Er hebben zich tot nu toe 33 concurrente crediteuren gemeld.
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Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden is er al voor een bedrag van € 162.702,46 aan concurrente vorderingen
ingediend. Het verschil tussen de aangeleverde crediteurenlijst en de ingediende concurrente
en preferente vorderingen wordt de komende verslagperiode onderzocht.
Tot op heden is er al voor een bedrag van € 208.419,02 aan concurrente vorderingen
ingediend. Het verschil tussen de aangeleverde crediteurenlijst en de ingediende concurrente
en preferente vorderingen wordt de komende verslagperiode onderzocht.
Verslag 3
Het bedrag aan tot nu toe ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 246.614,06.

Verslag 4
Het bedrag aan tot nu toe ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 246.699,43.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.
Over de wijze van afwikkeling is op dit moment nog geen prognose te geven.
Verslag 4
De wijze van afwikkelen is bepaald aan de hand van het concept financieel eindverslag.
Na betaling van de boedelschulden zal er procentueel uitgekeerd worden aan de
preferente crediteuren. Er zal geen (procentuele) uitkering aan de concurrente
crediteuren gedaan kunnen worden.

8.8

Werkzaamheden
Volgens de boekhouding van gefailleerde / de door de bestuurder aangeleverde
crediteurenlijst is er per de datum van het faillissement sprake van een schuld aan crediteuren
van € 86.682,74 (inclusief vorderingen van de Belastingdienst).
Zie 1e verslag.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures
Er zijn deze verslagperiode geen procedures door de curator gestart.
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Er zijn deze verslagperiode geen procedures door de curator gestart.
9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.
Een termijn voor afwikkeling is op dit moment nog niet te geven.
Verslag 4
De termijn voor afwikkeling is afhankelijk van het vast te stellen eindsalaris van de
curator en de verwerking van de aangifte van de Omzetbelasting.

10.2

Plan van aanpak
Eerst zal het reguliere onderzoek en werk zoals volgt uit dit verslag worden afgerond:
- de concurrente vorderingen en de vorderingen van de Belastingdienst zullen worden
onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement zal nader worden onderzocht;
- de administratie zal worden onderzocht;
- de bedrijfsmiddelen worden verkocht;
- de aanwezigheid van overige activa zal nader worden onderzocht;
- het innen van de vorderingen op de debiteuren wordt voortgezet;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur zal worden gestart.
Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden
afgewikkeld.
Eerst zal het reguliere onderzoek en werk zoals volgt uit dit verslag worden afgerond:
- de vorderingen van de Belastingdienst worden verder onderzocht;
- de oorzaak van het faillissement wordt verder onderzocht;
- het onderzoek naar de administratie wordt voortgezet;
- het innen van de vorderingen op de debiteuren wordt verder voortgezet;
- het onderzoek naar de rechtmatigheid en de kwaliteit van het bestuur wordt
voortgezet.
Hierna zal het faillissement, afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek, verder worden
afgewikkeld.

Verslag 3
- de vorderingen van de Belastingdienst worden verder onderzocht;
- de verdere (administratieve) werkzaamheden in het faillissement worden afgerond.
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Verslag 4
Als de rechtbank de faillissementskosten heeft vastgesteld, en de eindaangifte voor de
Omzetbelasting is verwerkt dan zal de curator overgaan tot vereenvoudigde afwikkeling
ex artikel 137a Fw.

10.3

Indiening volgend verslag
Over drie maanden en derhalve medio maart 2017.
Over drie maanden en derhalve medio juni 2017.
Verslag 3
Over drie maanden, rond medio september 2017
Verslag 4
Dit verslag dient te worden aangemerkt als het eindverslag.

10.4

Werkzaamheden
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