FAILLISSEMENTSVERSLAG

5.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

: RCL B.V.
: F.05/14/922
: 23 september 2014
: Mr C.A. Hage
: Mr A.M.P.T. Blokhuis

Activiteiten onderneming

: Reclamebureau

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal
Saldo faillissementsrekening
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 2013: € 641.658
:4
: € 11.865,18
: 22 september 2015 t/m 6 april 2016
: 32
: 140,15

4.
4.1

Datum: 7 april 2016

Debiteuren
Omvang debiteuren
Volgens de administratie is het openstaande saldo debiteuren € 31.321,40. De incassering
hiervan is opgestart door het verzenden van een eerste aanmaning. Een aantal debiteuren
hebben zich beroepen op een verrekenbare tegenvordering. In hoeverre het openstaande saldo
incasseerbaar is, is nog niet in te schatten.
De incassering van de debiteuren is nog in gang.

Er zijn geen verdere debiteuren meer geïncasseerd.
4.2

Opbrengst
Tot op heden is van de openstaande debiteuren geïncasseerd een bedrag ad € 5.854,87.
Op dit moment is aan debiteuren geïncasseerd een bedrag ad € 9.097.92.

Op dit moment is aan debiteuren geïncasseerd een bedrag ad € 10.264,03.
7.
7.5

Rechtmatigheid
Onbehoorlijk bestuur
Ter zake zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden.
Het onderzoek hiernaar loopt nog. Zie 7.6.
In RCL B.V. zijn de activa ingebracht van de eenmanszaak RCL van Van 't Foort. Deze
onderneming was zwaar verlies lijdend en Van 't Foort is kort na deze inbreng dan ook
gefailleerd. De onderneming is in RCL B.V. voortgezet en van aanvang af zijn er weer
verliezen geleden. De bestuurders hebben bij de voortzetting van de onderneming kunnen
voorzien althans er rekening mee moeten houden dat er weer nieuwe verliezen geleden zouden
worden. Bij het aangaan van verplichtingen is daarmee onvoldoende rekening gehouden. Op
grond hiervan zijn de bestuurders aansprakelijk gesteld voor de in het faillissement ontstane
schulden.

Recentelijk heeft nog een uitvoerige bespreking plaatsgevonden met de voormalig bestuurder
GIVAR B.V. over de aansprakelijkstelling. Daarin is afgesproken dat aan de accountant van
GIVAR B.V. nadere informatie zal worden verstrekt over de ontstane schuldpositie in RCL
B.V. Afhankelijk van de reacties van de bestuurders zal het overleg worden voortgezet.

Met de bestuurder GIVAR B.V. (in de persoon van de heer D. van Ginkel) is getracht
tot een minnelijke regeling te komen over de aansprakelijkstelling wegens wanbeleid
voor het tekort in het faillissement. Uiteindelijk heeft dit niet tot overeenstemming
geleid. Thans is in onderzoek of er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn om een
procedure tegen de bestuurder te starten ex artikel 2:248 BW.
7.6

Paulianeus handelen
Hier zal verder onderzoek naar gedaan worden, waarbij in eerste instantie de hiervoor onder
3.5 genoemde transacties nader onderzocht en beoordeeld zullen worden.
Of de hiervoor onder 3.5 omschreven transacties, inhoudende een sale- en leaseback
constructie van de activa, rechtens juist is geweest, is nog in onderzoek.
Voorts is gebleken dat bestuurder GOVR B.V. in augustus 2014 een bedrag aan zich heeft
betaald ad € 3.000,- ter terug betaling van een lening. Gezien de slechte financiële situatie op
dat moment zijn de crediteuren door deze betaling benadeeld. De nietigheid van deze betaling
is ingeroepen en er is gesommeerd tot terugbetaling aan de boedel.
GOVR B.V. heeft geweigerd aan de sommatie te voldoen. Dit aspect zal meegenomen worden
in het onderzoek naar de bestuursaansprakelijkheid zoals hiervoor onder 7.5 genoemd.
In het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid wordt tevens meegenomen het onderzoek
naar het paulianeuse karakter van de in het vorig verslag onder 3.5 genoemde transacties.

In een eventuele procedure in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid zal als
subsidiaire vordering worden meegenomen de nietigheid van de activatransacties
genoemd onder 3.5 van verslag nummer 2.
8.
8.1

Crediteuren
Boedelvorderingen
Er is een boedelvordering te verwachten van het UWV terzake van overgenomen
loonverplichtingen. Voorts zal de huur tijdens het faillissement gedurende de opzegtermijn een
boedelvordering zijn.

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend van € 17.259,27 ter zake van
overgenomen loonverplichtingen tijdens faillissement. Voorts heeft de verhuurder een
boedelvordering ingediend van € 3.811,50 ter zake van huur tijdens faillissement.
8.2

Preferente vordering van de fiscus
Door de belastingdienst een vordering ingediend van € 52.446,-.

Door de Belastingdienst is een vordering ingediend van € 65.897,- ter zake van
omzet- en loonbelasting.
8.3

Preferente vordering van het UWV
De vordering van het UWV terzake overgenomen loonverplichtingen is nog niet bekend.

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 2.585,92 ter zake van
overgenomen premievorderingen. Voorts heeft het UWV een vordering ingediend ad
€ 13.352,60 ter zake van overgenomen loonverplichtingen.
8.4

Andere preferente crediteuren
Door een ex-werknemer is nog een loonvordering ingediend ad € 2.103,43.

Deze vordering is ingetrokken.
8.5/6 Concurrente crediteuren
Aantal ingediende crediteuren: 31
Totaal bedrag aan ingediende vorderingen: € 60.299,52.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Hier is op dit moment nog geen inschatting van te geven.
Een opheffing wegens gebrek aan baten ligt in de lijn der verwachting.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
De termijn van afwikkeling is op dit moment nog niet te aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden zullen in de komende verslagperiode aan de orde komen:
- onderzoek naar de activatransacties;
- invordering debiteuren.
Voornoemde punten zijn nog in behandeling. Verder komt nog aan de orde:
- pauliana vordering hiervoor genoemd onder 7.6.

- Verhaalsonderzoek ter voorbereiding van een procedure ex artikel 2:248 BW.
9.3

Indiening volgend verslag
7 oktober 2016.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

