
 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3  Datum: 16 september 2016  

 

Gegevens onderneming : Taalwerk- Textperts B.V.  

Faillissementsnummer : C16/16/81F  

Datum uitspraak : 9 februari 2016 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. D.M. Staal 

 

Saldo faillissementsrekening :  € 4.735,61 

 

Activiteiten onderneming: : De verzorging van vertalingen, teksten,  

    geluidsopnamen en publicaties in elke vorm. 

 

    

Omzetgegevens  : 2015: €  111.474,11  

   2014: € 127.837,47  

   2013: € 186.047,71   

   2012: € 190.382,35    

  

Personeel gemiddeld aantal : 0 

 

Verslagperiode :   16 juni 2016 t/m 16 september 2016 

Bestede uren in verslagperiode 3 :   7,1 

Bestede uren totaal :   36,4 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie :  

 De vennootschap Taalwerk-Textperts B.V.is opgericht op 24 september 1985. Door 

een aandelenoverdracht is op 21 mei 2003 Du Cayron B.V. enig aandeelhouder 

geworden. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 100.000,--, bestaande uit 200 

aandelen van ƒ 500,-- per stuk. Het geplaatst kapitaal bedraagt ƒ 35.000,--, bestaand 

uit 70 gewone aandelen van ƒ 500,-- per stuk. Enig aandeelhouder en bestuurder van 

Cayron B.V. is de heer H.G.F. Koomen. 

De vennootschap Du Cayron B.V. is opgericht op 9 september 1996. Enig 

aandeelhouder is bestuurder is zoals gezegd de heer H.G.F. Koomen. 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 200.000,--, bestaande uit 2000 aandelen van 

ƒ 100,-- per stuk. Het geplaatst kapitaal bedraagt ƒ 40.000,--, bestaand uit 400 gewone 

aandelen van ƒ 100,-- per stuk. 
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1.2  Winst en verlies :  2015: €   57.199,66 verlies  

   2014: €   68.918,19 verlies 

   2013: €   35.151,71 verlies  

   2012: €   30.558,12 verlies  

  

1.3 Balanstotaal : 2015:  € 383.148,49   

   2014: € 325.949.83    

   2013: € 254.954,60   

   2012: € 220.725,81    

 

 

1.6 Huur :  

 De middellijk bestuurder verhuurde een deel van zijn woonhuis aan curanda. De 

betalingen van de huurpenningen zijn reeds in februari 2014 gestaakt. De huur is 

inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris – voor zover vereist -

opgezegd. 

  

1.7 Oorzaak faillissement   : 

 De bestuurder geeft als oorzaak voor het faillissement dat de omzet achterbleef ten 

opzichte van de kosten. De bestuurder was in staat een grote klant binnen te halen, 

doch tegelijkertijd viel daardoor een andere klant weg. Curanda was daardoor niet in 

staat de huur- en fiscale verplichtingen te voldoen.  

Het bedrijfspand behoort in eigendom toe aan de bestuurder. De financiering door 

de ING Bank werd betaald vanuit curanda via de Holding. De ING Bank heeft de 

financiering opgezegd vanwege een aanzienlijke betalingsachterstand.  

Daarnaast was er sprake van een rekening-courantkrediet die tot ongeveer  

€ 100.000,-- was volgelopen. Na een begeleidingstraject door de bank bleek dat de 

bank vond dat de noodzakelijke omzetgroei uitbleef. Ondanks pogingen van de 

bestuurder om de vennootschappen te redden, door verkoop van privé-activa is het 

niet gelukt om de onderneming te behoeden voor een faillissement.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving   :  

 Aan curanda behoren een aantal bedrijfsmiddelen in eigendom toe, bestaande 

kantoormeubilair en kantoorinventaris. De aan Taalwerk-Textperts B.V. 

toebehorende pc’s met bijbehorende monitor (een Dell Windows PC met Dell 

Monitor en een Mac OS PC met LG Monitor 27” zijn voor het uitspreken van het 

faillissement verkocht voor een bedrag € 1.020,--. Dit bedrag is ten tijde van de 

bespreking op 11 februari jl. overhandigd aan de curator en als kasopbrengst in het 

financieel verslag geboekt. Het restant bedrijfsmiddelen zal ter verkoop worden 

aangeboden. 

De bedrijfsmiddelen en de kantoorinventaris zijn, met toestemming van de rechter-

commissaris, verkocht voor een bedrag van € 750,-- (btw verlegd) aan de voormalig 

bestuurder. 

3.7 Verkoopopbrengst   : € 1.770,-- 
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3.8 Boedelbijdrage   : n.v.t. 

3.9 Bodemrecht fiscus   : Er is sprake van een fiscale vordering ten 

bedrage van € 1.917,--, zodat er sprake is van een bodemvoorrecht van de fiscus.

  

Voorraden/ onderhanden werk 

3.11  Beschrijving   :  

 De middellijk bestuurder deelde  in het intakegesprek mede dat de activiteiten van 

curanda sinds eind 2015 zijn gestaakt. Er is naar zijn zeggen geen sprake meer van 

onderhanden werk. 

 

Andere activa 

3.15 Beschrijving   :  

 Volgens de bestuurder is er geen sprake van andere activa die aan curanda zou 

toebehoren. 

De middellijk bestuurder heeft met toestemming van de rechter-commissaris de 

immateriële activa (telefoonabonnement, websites + domeinnaam www.taalwerk.nl, 

inclusief het mailadres info@taalwerk.nl en de handelsnaam) voor een bedrag van 

€ 2.250,--. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

 Volgens een door de middellijk bestuurder overhandigd debiteurenoverzicht                                                   

 bedroeg de debiteurenstand op de datum van het faillissement ongeveer   

 € 11.118,44. Inmiddels is duidelijk de status als volgt: 

Inmiddels is gebleken dat nagenoeg alle debiteuren al op de bank rekening hadden 

betaald. Het restantbedrag was ongeveer € 680,--. De bank is verzocht de incasso zelf 

ter hand te nemen. 

 De bank heeft inmiddels aangegeven de incassowerkzaamheden te hebben gestaakt. 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage   : *** 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

 Curanda en Du Cayron B.V. zijn met de ING Bank een rekening-courantkrediet 

overeen gekomen. Ten tijde van het faillissement was sprake van een debetstand                                                                    

van ongeveer € 100.000,--. 

5.2 Leasecontracten   :  

 Volgens de middellijk bestuurder is geen sprake van een leaseovereenkomsten. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

 De ING bank heeft ter gelegenheid van het rekening-courantkrediet verpanding van 

de bedrijfsactiva bedongen. De verpanding omvat de bedrijfsuitrusting, tegoeden, 

vorderingen en voorraden behorende tot het bedrijf van de kredietnemers. 

5.4 Separatistenpositie   :  

 De ING bank heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva en de debiteuren. Met de bank 

moeten afspraken gemaakt worden over de activiteiten van de zijde van de curator. 

Gebleken is dat nagenoeg alle debiteuren al op de bankrekening bij de ING hadden 
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betaald. Aan de bank is voorgesteld dat zij de incasso van de restantbedragen 

(ongeveer € 680,--) zelf ter hand zou nemen. Voor wat betreft het pandrecht op de 

inventaris heeft ING aangegeven aanspraak te willen maken op de helft van de 

verkoopopbrengst. Gelet op het feit dat ik diverse werkzaamheden heb moeten 

verrichten voor de verkoop van deze goederen (onderhandelingen, opstellen van een 

activaovereenkomst etc.) heb ik de bank voorgesteld de volledige opbrengst aan de 

boedel te laten toekomen.  

De ING Bank heeft mij laten weten dat zij de incasso van de debiteuren inmiddels 

heeft gestaakt. Voor wat betreft haar aanspraak op de helft van de 

verkoopopbrengst heb ik deze kwestie gelaten voor wat zij is in verband met art. 57 

lid 3 FW en  het feit dat de fiscale vordering hoger is dan de verkoopopbrengst van 

de inventaris van Taalwerk.  

 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : 

 Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een eigendomsvoorbehoud. 

5.7 Reclamerechten   :  

 Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een reclamerecht. 

5.8 Retentierechten   :  

 Er zijn geen crediteuren die aanspraak kunnen maken op een retentierecht 

 

6. Doorstart / voortzetten 

 Voortzetten 

De middellijk bestuurder deelde  in het intakegesprek mede dat de activiteiten van 

curanda sinds 2015 zijn gestaakt. Er is naar zijn zeggen geen sprake meer van 

onderhanden werk, zodat voortzetting van de werkzaamheden  niet aan de orde is. 

 

Doorstart 

 De bestuurder geeft aan dat hij graag de activiteiten van curandae overneemt en 

doorzet. Ik heb hem uitgenodigd een bod te doen. De bestuurder heeft de 

activiteiten van Taalwerk gestaakt. Er is slechts 1 verkoopfactuur opgemaakt in 2016. 

De overige facturen stammen uit 2015. 

De bestuurder heeft met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten 

van gefailleerde overgenomen. Daartoe heeft hij een voor een totaalbedrag van € 

3.000,-- de bedrijfsinventaris en de immateriële activa overgenomen. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 De bestuurder heeft mij de boekhoudgegevens overhandigd. Deze worden aan een 

onderzoek onderworpen. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar de administratie heb ik vragen aan de 

bestuurder gesteld. Uit het onderzoek naar de administratie, waaronder de 

beantwoording van de vragen,  is mij niet gebleken van onregelmatigheden die 

aanleiding gaven tot het instellen van een gerechtelijke actie. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   :  
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 De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant   : n.v.t. i.v.m. kleine ondernemingen 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

 De storting op de aandelen hebben volgens de oprichtingsakte van curanda 

plaatsgevonden in geld 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   : Of hiervan sprake is zal afhangen 

van de resultaten van mijn onrechtmatigheidsonderzoek 

7.6 Paulianeus handelen   : Of hiervan sprake is zal afhangen 

van de resultaten van mijn onrechtmatigheidsonderzoek 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 0,00 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 1.982,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : Nog onbekend  

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 13 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 104.334,44 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  

Opheffing wegens gebrek aan baten. 

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Er is geen sprake van een gerechtelijke procedure die door of tegen curanda 

aanhangig is gemaakt 

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  Dit zal afhangen van wanneer de rechtbank de 

beëindigingszitting zal agenderen.  Zie hierna.  

10.2  Plan van aanpak    :  

Ik zal de rechter-commissaris vragen dit faillissement voor te dragen bij de 

rechtbank voor opheffing wegens gebrek aan baten. 

10.3  Indiening volgend verslag   : Dit verslag zal dienen als eindverslag. 

 

 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator:  

 

  

 


