
Algemeen

Gegevens onderneming

Rossel Recreatie B.V. in liquidatie

Activiteiten onderneming

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans), in- en verkoop van-, zomede de 
handel in caravans en kampeerauto's en de daarbij behorende onderdelen en 
accessoires.

Omzetgegevens

De omzetgegevens zijn niet bij mij bekend.

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 0,00

Verslagperiode

22 maart 2016 t/m 26 april 2016.

Bestede uren in verslagperiode

12,6 uren

Bestede uren totaal

12,6 uren

Toelichting

***

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000004712:F001

22-03-2016

mr. D.M. Staal

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/16/185
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 21 december 2005 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Rossel Recreatie B.V. opgericht. 

Op de datum van de oprichting bedroeg het geplaatst aandelenkapitaal € 18.000,--. 
Aangezien ik niet beschik over het aandeelhoudersregister is bij mij niet bekend op 
welke wijze dit kapitaal is opgebouwd.

Op 14 januari 2013 is Rossel Recreatie B.V. met toepassing van artikel 2:19 lid 4 BW 
ontbonden. 

Op de datum van de ontbinding waren de heer H.M.P. Rossel en de heer R.J.W. Rossel 
bestuurders van Rossel Recreatie B.V. 
De heer H.M.P. Rossel is, zo blijkt uit het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel, bewaarder van de boeken en bescheiden.

1.2 Winst en verlies

Hieromtrent zijn bij mij geen gegevens bekend.

1.3 Balanstotaal

2010: € 1.356.026,--
2011: € 566.791,--.

Recentere gegevens over het balanstotaal zijn bij mij niet bekend.

1.4 Lopende procedures

In haar verzoekschrift van 6 december 2013 heeft Frankia-GP GmbH, een vennootschap 
naar Duits recht, op grond van artikel 2:23c BW verzocht tot heropening van de 
vereffening van Rossel Recreatie B.V. In haar beschikking van 28 mei 2014 heeft de 
rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht de heropening van het vermogen van 
Rossel Recreatie B.V. bevolen. Nadat partijen zich hieromtrent hadden uitgelaten, heeft 
de rechtbank in haar beschikking van 23 juli 2014 mij tot vereffenaar benoemd. 

Op 5 januari 2016 heb ik in mijn hoedanigheid van vereffenaar aan de rechtbank mijn 
eindrapportage toegestuurd. De rechtbank dient zich in de procedure thans uit te laten 
over de vraag welke partij de kosten van de vereffenaar dient te voldoen.

1.5 Verzekeringen

Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn alle verzekering reeds begin 2014 beëindigd.

1.6 Huur

Door Rossel Recreatie B.V. werd geen bedrijfspand meer gehuurd.
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1.7 Oorzaak faillissement

Zoals onder punt 1.4 reeds gesteld, heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie 
Utrecht in haar beschikking van 28 mei 2014 de heropening van het vermogen van 
Rossel Recreatie B.V. bevolen. In het kader hiervan heeft de rechtbank mij tot 
vereffenaar benoemd.

In het kader van de aan mij opgedragen taak heb ik, na bestudering van de stukken ,de 
conclussie getrokken dat de schulden van Rossel Recreatie B.V. de (potentiële) baten 
overtreffen. Gelet op deze eindconclusie rustte op mij de verplichting om op grond van 
artikel 2:23c lid 4 BW het faillissement van Rossel Recreatie B.V. aan te vragen. Het 
daartoe strekkende verzoekschrift is op 18 februari 2016 bij de rechtbank ingediend.

In haar vonnis van 22 maart 2016 heeft de Rechtbank Middel-Nederland, locatie Utrecht 
vervolgens het faillissement uitgesproken van Rossel Recreatie B.V.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

0

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

n.v.t.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

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

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

n.v.t.
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3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Door mij zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

n.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is geen sprake van voorraad. Evenmin is er sprake van onderhanden werk.

Volledigheidshalve merk ik op dat de voorraad van de gefailleerde vennootschap reeds 
in 2011 in opdracht van de Belastingdienst ter veiling is aangeboden door Troostwijk 
B.V. Na deze veiling heeft de gefailleerde vennootschap nooit meer over voorraad 
beschikt.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

n.v.t.
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3.15 Andere activa: Beschrijving

n.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

n.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

n.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Uit de administratie blijkt dat er geen sprake meer is van handelsdebiteuren.

Uit de grootboekkaarten blijkt dat de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een 
rekening-courantverhouding een schuld heeft aan haar voormalig bestuurders, de 
heren Rossel. In deze rekening-courantverhouding zijn naar mijn mening echter een 
aantal mutaties verwerkt, die niet in deze rekening-courantverhouding thuishoren. 
Indien deze mutaties buiten beschouwing worden gelaten, heeft de gefailleerde 
vennootschap uit hoofde van de rekening-courantverhouding een vordering op de heer 
H.M.P. Rossel van in totaal € 29.347,33. De vordering op de heer R.J.W. Rossel bedraagt 

€ 7.597,30. 

Ik heb de heren Rossel verzocht om het door ieder van hen verschuldigde bedrag over 
te maken naar de faillissementsrekening. Tot op heden is er aan deze 
betalingsverzoeken nog niet voldaan. Ik zal mij dan ook gaan beraden over te verder te 
nemen rechtsmaatregelen.

4.2 Opbrengst

***

4.3 Boedelbijdrage

***

4.4 Werkzaamheden

Het verdere incassotraject van de vordering op de heren Rossel voortzetten.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte Rossel Recreatie 
B.V. gebruik van twee betaalrekeningen bij ABN Amro. Deze bank heeft mij bericht dat 
de betaalrekeningen inmiddels zijn opgeheven. ABN Amro heeft mij voorts bericht dat 
zij geen vordering heeft op de gefailleerde vennootschap.

Voorts maakte Rossel Recreatie B.V. gebruik van een betaalrekening bij de Rabobank. 
Deze bank heeft op de gefailleerde vennootschap een vordering van € 148,37. De 
vordering van de Rabobank is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende 
schuldvorderingen.

5.2 Leasecontracten

Hiervan is mij niet gebleken.

5.3 Beschrijving zekerheden

Het is mij niet gebleken dat er door de gefailleerde vennootschap zekerheden zijn 
gesteld.

5.4 Separatistenpositie

***

5.5 Boedelbijdragen

***

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich bij mij geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op 
een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

***
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Aangezien de gefailleerde vennootschap haar activiteiten reeds in 2013 had gestaakt, 
waren er geen mogelijkheden voor het voortzetten van de exploitatie.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Aangezien de gefailleerde vennootschap haar activiteiten reeds in 2013 had gestaakt, 
waren er geen mogelijkheden voor een doorstart.

6.5 Doorstart: Verantwoording

n.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

n.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

n.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

n.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In het kader van mijn taak als vereffenaar heb ik reeds de beschikking gekregen over de 
beschikbare administratie. Het betreft hier dan onder andere de bankafschriften en de 
grootboekadministratie. Deze stukken zijn door mij bestudeeerd. Naar aanleidig hiervan 
heb ik aan de (voormalig) bestuurders een aantal vragen gesteld. Tot op heden hebben 
zij mijn vragen nog niet beantwoord. Ik zal de (voormalig) bestuurders verzoeken dit 
alsnog op korte termijn te doen.
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7.2 Depot jaarrekeningen

De laatste jaarrekening die is gedeponeerd, betreft de jaarrekening over 2011. Deze 
jaarrekening is gedeponeerd op 28 oktober 2011.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 21 december 2005; 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 nader onderzoek worden gedaan.

7.6 Paulianeus handelen

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.

7.7 Werkzaamheden

Met betrekking tot de nog te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor heb gemeld.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Hiervan is nog geen sprake.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend. Dit zal echter nog wel gaan 
gebeuren. Het is mij namelijk bekend dat de Belastingdienst een vordering heeft van in 
totaal € 222.297,50.

8.3 Pref. vord. van het UWV

***

8.4 Andere pref. crediteuren

***
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 148,37

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

Het verder inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Franka-GP GmbH.

9.2 Aard procedures

Met betrekking tot de procedure verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder punt 1.4 
heb gesteld.

9.3 Stand procedures

Ter zake van de stand van de procedure verwijs ik ook naar punt 1.4 van dit verslag.

9.4 Werkzaamheden

De beslissing van de rechtbank afwachten met betrekking tot de voldoening van mijn 
salaris als vereffenaar.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

- de rekening-courantvordering op de (voormalig) bestuurders incasseren;
- de (voormalig) bestuurders verzoeken om mijn vragen over de administratie te 
beantwoorden;
- nader onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen;
- inventariseren van de crediteuren.
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10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden.

10.4 Werkzaamheden

Met betrekking tot mijn werkzaamheden verwijs ik naar het hiervoor genoemde plan van 
aanpak.
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