
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 juni 2014 

 

Gegevens onderneming : De Graaff Nieuwegein B.V. 

Faillissementsnummer : C/16/14/381 F 

Datum uitspraak : 29 april 2014 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

Saldo faillissementsrekening : € 0,00 

Activiteiten onderneming: : De uitoefening van het boomrooiers- en 

hoveniersbedrijf, de handel in daartoe betrekkelijke 

artikelen, de handel in en de verhuur van 

grondverzetmachines en van andere machines en 

materialen, het ter beschikking stellen van 

arbeidskrachten.  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

De omzet over 2014 heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. 

 

Personeel gemiddeld aantal :  6 

 

Verslagperiode :  29 april 2014 t/m 3 juni 2014 

Bestede uren in verslagperiode 1 : 47,1 uren 

Bestede uren totaal : 47,1 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 9 mei 1979 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

De Graaff Nieuwegein B.V. opgericht.  

 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het geplaatste en gestorte 

aandelenkapitaal € 222.352,31 bedraagt.   

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de heer G.J. de Graaff enig 

bestuurder en aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. 

 

 

 

2011 € 638.698,-- 

2012 € 718.368,-- 

2013 € 339.904,-- 

2014 € 58.391,-- 
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1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

Het verlies over 2014 heeft betrekking op de periode 1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

Het balanstotaal over 2014 betreft de stand per 31 maart 2014. 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bij mij bekend, is er geen sprake van lopende procedures. 

 

1.5 Verzekeringen       :  

De gefailleerde vennootschap heeft in het kader van de uitoefening van haar 

bedrijfsactiviteiten een BedrijvenCompact polis afgesloten bij Interpolis. In overleg met de 

Rabobank is besloten om deze polis in stand te laten, zulks tot het moment dat de activa van 

de gefailleerde vennootschap is verkocht. 

  

1.6 Huur  :  

De vennootschap huurde een bedrijfsruimte te 3439 LZ Nieuwegein aan de Bongenaer 2. De 

huur van voornoemde bedrijfsruimte bedraagt € 2.040,--, excl. BTW per maand. Bij 

aangetekende brief van 30 april 2014 is de huurovereenkomst, met machtiging van de 

rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, 

opgezegd. De huurovereenkomst zal derhalve eindigen op 31 juli 2014. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  : 

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten diende de gefailleerde 

vennootschap ten behoeve van de bij haar in dienst zijnde werknemers pensioenpremies af 

te dragen aan de stichting Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en de stichting 

Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid.  

 

Aangezien de gefailleerde vennootschap, ondanks sommatie daartoe, niet had zorg 

gedragen voor een tijdige betaling van de verschuldigde pensioenpremies en ook een 

overeengekomen betalingsregeling niet nakwam, hebben de pensioenfondsen op 13 

februari 2014 een verzoekschrift tot faillietverklaring ingediend bij de Rechtbank Midden-

Nederland, locatie Utrecht. 

 

 

 

 

 

2011 € 70.964,-- 

2012  € 36.923,-- 

2013 -/- € 83.339,-- 

2014 -/- € 41.883,-- 

2011 € 334.474,-- 

2012 € 302.578,-- 

2013 € 309.564,-- 

2014 € 310.107,-- 
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Het verzoekschrift tot faillietverklaring is vervolgens op 29 april 2014 in de raadkamer van de 

rechtbank behandeld. Namens de gefailleerde vennootschap is er niemand verschenen. Bij 

vonnis van 29 april 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht De Graaff 

Nieuwegein B.V. in staat van faillissement verklaard.  

 

Hoewel de bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van verzet tegen het 

vonnis tot faillietverklaring van de rechtbank Utrecht, heeft hij van deze mogelijkheid geen 

gebruik gemaakt.   

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 6  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 6   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : 5 mei 2014.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In de gehuurde bedrijfsruimte waren gereedschappen en machines aanwezig die in 

eigendom aan de gefailleerde vennootschap toebehoren. Op het bij de bedrijfsruimte 

behorende terrein heb ik onder andere een vrachtwagen, een personenauto, een tractor, 

een graafmachine, een versnipperaar en een zeecontainer aangetroffen. Voorts behoren tot 

de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap ook nog drie bedrijfsauto’s en een 

hydraulische graafmachine.  

 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heb ik een taxateur van het 

Nederlands Taxatie- en Adviesbureau B.V. ingeschakeld om een beschrijving en taxatie van 

de activa te maken.   

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik met diverse partijen gesproken over een overname 

van de bedrijfsmiddelen. Dit biedingsproces heeft er uiteindelijk toe geleid dat er vier 

partijen een concreet bod hebben uitgebracht op de activa van de gefailleerde 

vennootschap (zoals beschreven in het taxatierapport). Het hoogste bod bedraagt € 

137.500,--, excl. BTW. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris heb ik 

de activa van de gefailleerde vennootschap verkocht aan de partij die voornoemd bod heeft 

uitgebracht. Deze partij heeft inmiddels een op haar naam gestelde factuur ontvangen. Het 

is mijn verwachting dat de factuur spoedig zal zijn voldaan, waarna de levering van de activa 

kan plaatsvinden. 

 

Aan de gefailleerde vennootschap behoort tevens in eigendom toe een personenauto van 

het merk Volvo, type V70. Deze auto is niet in het taxatierapport beschreven. 

Bovengenoemde bieding van € 137.500,--, excl. BTW heeft dan ook geen betrekking op deze  
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personenauto. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is de Volvo 

V70 voor € 1.150,--, incl. BTW verkocht aan de bestuurder van de gefailleerde vennootschap. 

De bestuurder heeft voor dit bedrag inmiddels een op zijn naam gestelde factuur ontvangen. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  :  

De Rabobank heeft gesteld dat zij een pandrecht heeft op de bedrijfsmiddelen (zie ook punt 

5.3 van dit verslag). Indien mocht blijken dat de Rabobank daadwerkelijk een pandrecht 

heeft, dan betaalt zij voor mijn werkzaamheden met betrekking tot de verkoop van de 

verpande bedrijfsmiddelen een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling, 

derhalve een bijdrage van 10%. 

  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in en rondom het 

bedrijfspand bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten 

titel van omzetbelasting en loonbelasting, die niet voldaan kan worden uit het vrije 

boedelactief.  

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

In de door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfsruimte zijn door mij geen 

voorraden aangetroffen. 

 

Op de datum van het faillissement was er sprake van onderhanden werk. Het onderhanden 

werk bestaat hieruit dat één werknemer in opdracht van de gemeente Amsterdam 

snoeiwerkzaamheden verricht. De rechter-commissaris heeft toestemming verleend om het 

onderhanden werk tot en met 31 mei 2014 voort te zetten. 

  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

Tot de activa van de gefailleerde vennootschap dienen ook gerekend te worden: de  

handelsnaam, een internetdomeinnaam en zes mobiele telefoonaansluitingen  

(de zogenaamde materiele activa). 

 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris is één mobiele  

telefoonaansluiting voor € 150,--, incl. BTW verkocht aan de bestuurder van de gefailleerde  

vennootschap. De bestuurder heeft dit bedrag inmiddels contant voldaan. Het ontvangen  

bedrag dient nog door mij gestort te worden op de faillissementsrekening. 

 

Voorts is mij gebleken dat de gefailleerde vennootschap ook enig aandeelhouder is van de 

besloten vennootschappen De Graaff Nieuwegein Groenvoorziening B.V. en Green Box  

Benelux B.V. In de komende verslagperiode zal ik gaan onderzoeken of een derde bereid is 

om de aandelen van de gefailleerde vennootschap in deze vennootschappen over te nemen.  
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4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de administratie is mij gebleken dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen 

in totaal € 14.253,80 bedraagt. Het betreft hier één debiteur. Deze debiteur is inmiddels 

door mij aangeschreven, zulks met het verzoek om tot betaling van de openstaande facturen 

over te gaan. 

 

In verband met het voortzetten van het onderhanden werk dient aan de gemeente 

Amsterdam nog een factuur verstuurd te worden. Deze factuur bedraagt circa € 7.000,--, 

excl. BTW (het exacte factuurbedrag dient nog berekend te worden op basis van de 

urenbriefjes). 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  :  

De Rabobank heeft gesteld dat zij een pandrecht heeft op de debiteurenvorderingen (zie ook 

punt 5.3 van dit verslag). Indien mocht blijken dat de Rabobank daadwerkelijk een pandrecht 

heeft, dan betaalt zij voor mijn werkzaamheden met betrekking tot de inning van de 

debiteuren een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling, derhalve een 

bijdrage van 10%. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

De Rabobank heeft uit hoofde van een overeenkomst van geldlening en een krediet in 

rekening-courant een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal  

€ 135.114,57 + p.m. De Rabobank heeft haar vordering inmiddels ter verificatie ingediend. 

  

5.2 Leasecontracten   :  

De gefailleerde vennootschap heeft met De Lage Landen een financial leasecontract 

gesloten met betrekking tot een houtversnipperaar. Uit hoofde van deze overeenkomst  

heeft De Lage Landen een vordering op de gefailleerde vennootschap van in totaal  

€ 21.928,83 + p.m. Ik heb met De Lage Landen afgesproken dat ik voor en namens haar tot  

een verkoop van de houtversnipperaar zal overgaan. Aan De Lage Landen heb ik een voorstel  

gedaan voor een boedelbijdrage voor mijn werkzaamheden. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De Rabobank heeft zich op het standpunt gesteld dat de inventaris, de voorraden, machines 

en vorderingen aan haar zouden zijn verpand. De stukken die ik van de Rabobank heb 

mogen ontvangen, zijn op dit punt echter niet volledig om daarvan te kunnen spreken. 

Reden waarom ik de Rabobank heb verzocht om mij ter onderbouwing van het gestelde 

pandrecht aanvullende stukken te doen toekomen. De Rabobank heeft mij toegezegd dat zij 

deze stukken spoedig aan mij zal doen toekomen. 

 

De Lage Landen heeft ter zake van de leaseovereenkomst zekerheden bedongen. Het betreft 

hier een (stil) pandrecht op de houtversnipperaar. Uit de stukken die ik van De Lage Landen 

mocht ontvangen, is mij gebleken dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd. 
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5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Een aantal leveranciers van de gefailleerde vennootschap heeft zich beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud. Ik heb deze leveranciers bericht dat de door mij in het bedrijfspand 

aangetroffen zaken niet identificeerbaar zijn tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken en dat ik om die reden niet kan overgaan tot afgifte van de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. 

 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

In de afgelopen verslagperiode heb ik met drie partijen gesproken over een mogelijke 

doorstart, dan wel voortzetting van de gefailleerde vennootschap. Na deze gesprekken 

hebben voornoemde partijen afgezien van een overname, dan wel een doorstart. Op dit 

moment zie ik geen mogelijkheden meer om alsnog een overname, dan wel een doorstart te 

realiseren.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft inmiddels de administratie over de 

periode 2010 t/m 2014 aan mij ter hand gesteld. Het betreft hier onder andere de 

jaarrekeningen, de grootboekkaarten over 2013 en 2014 en de kolommenbalans over 2014.  

 

In de komende verslagperiode zal de boekhouding nader worden bestudeerd. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat over de periode 

2006 t/m 2012 enkel en alleen de jaarrekeningen over 2009 en 2010 te laat zijn 

gedeponeerd. De overige jaarrekeningen over voornoemde periode zijn tijdig gedeponeerd.  

  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 9 mei 1979; een eventuele vordering  

ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17  

oktober 2003, verjaard. 

  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden 

kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  
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8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente   

boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen over de periode datum faillissement tot 

datum einde huurovereenkomst en de vordering van het UWV. Deze vorderingen staan op 

dit moment echter nog niet vast. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 56.619,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : Nog niet bekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 1.588,78 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 31 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 219.243,12 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er geen gerechtelijke  

procedures door of tegen de vennootschap aanhangig gemaakt. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de verkoop van de bedrijfsmiddelen afronden; 

- trachten de immateriële activa te verkopen, alsmede de aandelen in De Graaff 

Groenvoorziening B.V. en Green Box Benelux B.V.; 

- de debiteurenvorderingen innen; 

- de gemeente Amsterdam een factuur doorsturen voor het werk dat is verricht na de 

datum van het faillissement; 

- de nadere stukken van de Rabobank afwachten met betrekking tot het door haar 

gestelde pandrecht; 

- met De Lage Landen overleg voeren over een door haar te betalen boedelbijdrage;  

- de boekhouding bestuderen; 

- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- de vordering van de verhuurder en het UWV afwachten. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


