
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 september 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 : € 48.198,79 

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  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1. 

 

Verslagperiode :  4 juni 2014 t/m 4 september 2014 

Bestede uren in verslagperiode 2 : 30,4 uren 

Bestede uren totaal : 77,5 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1. 

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures : Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap in het kader van de 

uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten een BedrijvenCompact polis heeft afgesloten bij 

Interpolis. Na overleg met de Rabobank is besloten om deze polis vooralsnog in stand te 

laten, zulks tot het moment dat de activa van de gefailleerde vennootschap is verkocht. 

Aangezien de activa in de afgelopen verslagperiode is verkocht en geleverd, is ook de polis 

beëindigd. De premierestitutie bedraagt € 173,03. 

  

1.6 Huur : Zie verslag 1. 

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1. 
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : Zie verslag 1.  

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1. 

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

Zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, waren in de gehuurde bedrijfsruimte  

gereedschappen en machines aanwezig die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren. Op het bij de bedrijfsruimte behorende terrein heb ik, zoals ik eveneens in het 

eerste verslag heb gemeld, onder andere een vrachtwagen, een personenauto, een tractor, 

een graafmachine, een versnipperaar en een zeecontainer aangetroffen. Ter aanvulling op 

hetgeen ik omtrent de bedrijfsmiddelen in het eerste verslag heb gemeld, merk ik het 

navolgende op.  

 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris zijn de bedrijfsmiddelen 

onderhands verkocht voor € 137.500,--, excl. BTW. De koper van de bedrijfsmiddelen heeft 

de koopprijs in de afgelopen verslagperiode voldaan.  

 

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

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

Bovengenoemd bedrag van € 137.500,--, excl. BTW heeft dan ook geen betrekking op deze  

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. 

In de afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder de koopprijs van de Volvo voldaan. 

 

Op de bedrijfsmiddelen en de Volvo is ten behoeve van de Rabobank een pandrecht 

gevestigd (zie ook verslag 1 en dit verslag, onder punt 5.3). In de afgelopen verslagperiode 

heb ik met de Rabobank overleg gehad over een verdeling van de verkoopopbrengst van de 

bodemzaken en niet-bodemzaken. Dit overleg heeft ertoe geleid dat met de Rabobank is 

afgesproken dat zij, na aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage, ter zake van de 

bedrijfsmiddelen en de Volvo een bedrag zal ontvangen van in totaal € 103.895,57. Dit 

bedrag is inmiddels ook overgemaakt naar de Rabobank. 

 

3.6 Verkoopopbrengst  : € 167.525,--, incl. BTW. 

3.7 Boedelbijdrage  : Zie verslag 1.  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 
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Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1.  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de gefailleerde vennootschap ook enig 

aandeelhouder (en bestuurder) is van de besloten vennootschappen De Graaff Nieuwegein  

Groenvoorziening B.V. en Green Box Benelux B.V. Hoewel ik heb getracht om de aandelen in  

voornoemde vennootschappen aan een derde te verkopen, is er geen enkele partij geweest  

die interesse heeft getoond in de aandelen. Uiteindelijk heb ik, na daartoe verkregen  

toestemming van de rechter-commissaris, besloten om de dochtermaatschappijen van de 

gefailleerde  

vennootschap te ontbinden door middel van een zogenaamde turboliquidatie.  

 

Het aandeelhoudersbesluit waarbij De Graaff Nieuwegein Groenvoorziening B.V. en Green  

Box Benelux B.V. worden ontbonden, is op 12 augustus 2014 genomen. Van dit besluit is nog 

dezelfde dag een opgave gedaan aan de Kamer van Koophandel. 

 

Voor wat betreft de andere activa verwijs ik voor het overige naar hetgeen ik hieromtrent in  

het eerste verslag heb gemeld. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat mij uit de administratie is gebleken dat het bedrag 

aan openstaande debiteurenvorderingen in totaal € 14.253,80 bedraagt. Het betreft hier één 

debiteur. Deze debiteur heeft de openstaande facturen inmiddels volledig voldaan. Twee 

facturen (van in totaal € 9.413,80) zijn betaald op de faillissementsrekening, terwijl de derde 

factuur (van € 4.840,--) is voldaan op de bankrekening van de gefailleerde vennootschap. 

 

Gelet op het feit dat de Rabobank een pandrecht heeft op de debiteuren heb ik een deel van 

de ontvangen debiteurenbetalingen doorbetaald aan de Rabobank.  

 

In verband met het voortzetten van het onderhanden werk is aan de gemeente Amsterdam 

nog een factuur verstuurd te worden. De factuur bedraagt € 11.248,16, incl. BTW. De 

gemeente Amsterdam is nog niet tot betaling van deze factuur overgegaan. 

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik onder andere de grootboekkaarten en de 

jaarrekeningen van de gefailleerde vennootschap nader bestudeerd. Hieruit blijkt dat de 

gefailleerde vennootschap uit hoofde van een rekening-courantverhouding en een 

overeenkomst van geldlening nog een vordering heeft op haar bestuurder. Hiertegenover 

staat een vordering van de bestuurder op de gefailleerde vennootschap, zulks uit hoofde van 

de huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand. Met betrekking tot deze 

vorderingen heb ik aan de bestuurder en de accountant van de gefailleerde vennootschap 

een aantal vragen gesteld. De accountant heeft mij toegezegd dat hij mijn vragen medio 

september 2014 zal beantwoorden. De beantwoording van mijn vragen moet duidelijk  
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maken in hoeverre de gefailleerde vennootschap nog geld te vorderen heeft van haar 

bestuurder. 

 

4.2 Opbrengst   : € 9.413,80, incl. BTW. 

4.3 Boedelbijdrage  : Zie verslag 1. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de Rabobank uit hoofde van een overeenkomst van 

geldlening en een krediet in rekening-courant een vordering op de gefailleerde 

vennootschap heeft van in totaal € 135.114,57 + p.m.  

 

Vanwege de aan de Rabobank toekomende bedragen ter zake van de verkochte 

bedrijfsmiddelen en het bedrijfspand (welk bedrijfspand in privé in eigendom toebehoort 

aan de bestuurder) en de geïncasseerde debiteurenvorderingen is de vordering van de 

Rabobank volledig voldaan. De Rabobank is dan ook niet langer opgenomen op de lijst van 

voorlopig erkende schuldvorderingen. 

   

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.  

 

In het eerste verslag heb ik gemeld dat ik met De Lage Landen heb afgesproken dat ik voor  

en namens haar tot een verkoop van de houtversnipperaar zal overgaan. De Lage Landen  

heeft in verband met de verkoop van de versnipperaar een bedrag ontvangen van  

€ 14.000,--. Het restant van de vordering van De Lage Landen heeft de bestuurder vanuit zijn  

privévermogen voldaan. Ook De Lage Landen is derhalve niet langer opgenomen op de lijst  

van voorlopig erkende schuldvorderingen. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

De Rabobank heeft zich, zoals ik in het eerste verslag heb gemeld, op het standpunt gesteld 

dat de inventaris, de voorraden, machines en vorderingen aan haar zouden zijn verpand. De 

stukken die ik in eerste instantie van de Rabobank mocht ontvangen, waren op dit punt 

echter niet volledig om daarvan te kunnen spreken. In de afgelopen verslagperiode heeft de 

Rabobank mij ter zake van het gestelde pandrecht aanvullende stukken toegestuurd. Uit 

deze aanvullende stukken blijkt dat er inderdaad op een juiste wijze een pandrecht is 

gevestigd ten behoeve van de Rabobank.  

 

Voor wat betreft het pandrecht van De Lage Landen verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent 

in het eerste verslag heb gemeld. 

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : Zie verslag 1, onder punt 3.7 en 4.3. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud   : Zie verslag 1. 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1.  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De administratie van de gefailleerde vennootschap is inmiddels door mij bestudeerd. Mijn 

vragen over de administratie heb ik voorgelegd aan de bestuurder en de accountant van de 

gefailleerde vennootschap (zie ook punt 4.1 van dit verslag).  

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur  :  

Er is mij vooralsnog niet gebleken van feiten en/ of omstandigheden die wijzen op mogelijk  

onbehoorlijk bestuur. 

 

7.6 Paulianeus handelen  :  

Vooralsnog is mij niet gebleken van paulianeus handelen. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : € 20.729,09 (UWV) 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 64.799,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 8.378,37 

8.4 Andere pref. crediteuren   : € 8.813,73 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 40 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 116.583,98 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- de vordering op de gemeente Amsterdam incasseren; 

- de reactie van de bestuurder en de accountant afwachten op de door mij gestelde 

vragen met betrekking tot de boekhouding. 
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10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


