
Algemeen

Gegevens onderneming

Rottier Nijkerk V.O.F., h.o.d.n.:
- Phone House Nijkerk;
- Rottier Nijkerk t.h.o.d.n. Phone House Nijkerk.

Activiteiten onderneming

- winkels in telecommunicatieapparatuur;
- overige specialistische zakelijke dienstverlening;
- detailhandel in telecommunicatie;
- bedrukken van cadeau's, zoals telefooncovers, etc.

Omzetgegevens

2012: € 609.715,--
2013: € 549.985,--
2014: € 599.883,--
2015: € 653.476,--

Personeel gemiddeld aantal

2

Saldo einde verslagperiode

€ 6,71

Verslagperiode

14 februari 2017 t/m 13 maart 2017

Bestede uren in verslagperiode

27,5 uren

Bestede uren totaal

27,5 uren

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000011257:F001

14-02-2017

mr.  Neijt

Curator: mr. W. Ploeg

Insolventienummer: F.16/17/83
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Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Op 7 november 2002 werd de vennootschap onder firma Rottier Nijkerk V.O.F. 
opgericht. Vanaf de datum van haar oprichting zijn de heer J. Rottier en mevrouw 
T.B.E.R. Rottier-Windau vennoten van de vennootschap onder firma. 

1.2 Winst en verlies

2012: € 9.672,--
2013: € 5.597,--
2014: € 1.279,--
2015: € 31.718,--

1.3 Balanstotaal

2012: € 53.051,--
2013: € 46.071,--
2014: € 46.693,--
2015: € 46.948,--

1.4 Lopende procedures

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

1.5 Verzekeringen

Verslag 1:
In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de vennootschap 
onder firma een zogenaamde "BedrijvenOpvangPolis" afgesloten bij Van Kampen 
Assurantiemakelaars B.V. Tevens is er nog sprake van een "Zicht Ondernemerspakket", 
welke polis is afgesloten bij Nationale Nederlanden. 

In overleg met de pandhouder, ING, zullen de verzekeringen worden voortgezet, zulks 
tot het moment dat de inventaris en de voorraden van de vennootschap onder firma zijn 
verkocht.

1.6 Huur

Verslag 1:
De vennootschap onder firma huurt een bedrijfspand te 3861 BP Nijkerk aan de 
Catharinastraat 4. De huur van voornoemd bedrijfspand bedraagt € 2.250,--, incl. btw 
per maand. Bij aangetekende brief van 22 februari 2017 is de huuroverenkomst, met 
machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden, opgezegd. Gelet hierop eindigt de huurovereenkomst op 31 mei 2017.

Pagina 2 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13-03-2017Datum:Nummer: 1



1.7 Oorzaak faillissement

Vanaf de datum van haar oprichting heeft de vennootschap onder firma diverse keren 
het door haar gehuurde bedrijfspand verbouwd. Deze verbouwingen waren telkens het 
gevolg van het feit dat de vennootschap onder firma zich aansloot bij een andere 
franchisegever. De laatste franchisegever waarbij de vennootschap onder firma zich 
aansloot, was The Phone House (2011). De verbouwingskosten van het bedrijfspand 
vielen telkens echter hoger uit, dan op voorhand (al dan niet door de franchisegever) 
was begroot.  Dit was ook het geval toen de vennootschap onder firma zich aansloot bij 
The Phone House.

De vennootschap onder firma heeft met The Phone House diverse gesprekken gevoerd 
over de (te hoge) verbouwingskosten. In het kader van deze gesprekken zijn ook 
afspraken gemaakt over een regeling, die tot doel heeft om ervoor te zorgen dat de 
vennootschap onder firma weer een gezonde onderneming zou worden. Dit heeft 
uieindelijk geresulteerd in een betalingsregeling. Tevens is er gesproken over de 
mogelijkheid van een ander vestigingsadres van de vennootschap onder firma.

De relocatie van de vennootschap onder firma heeft uiteindelijk, om diverse redenen, 
geen doorgang gevonden. Begin 2016 kwam ook de betalingsregeling die de 
vennootschap onder firma met The Phone House had getroffen onder druk te staan. 
Reden hiervoor was dat de nieuwe accountant van de vennootschap onder firma (die 
was ingeschakeld op aandringen van The Phone House) had ontdekt, dat er vanaf 2010 
te weinig omzetbelasting was afgedragen. Hierdoor was de belastingschuld van de 
vennootschap onder firma ineens een stuk hoger, dan The Phone House had 
aangenomen. De (extra) belastingschuld werd de vennoten erg kwalijk genomen door 
The Phone House. The Phone House wilde medio 2016 de franchiserelatie dan ook 
beëindigen. Uiteindelijk is dit, op aandringen van de accountant, niet gebeurd.

De (extra) belastingschuld, de moeizame relatie met The Phone House, de extra last in 
verband met de te hoge verbouwingskosten en het uitblijven van een ander 
vestigingsadres hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de vennoten begin februari 
2017 hebben ingezien, dat de vennootschap onder firma niet meer aan haar financiële 
verplichtingen kon blijven voldoen. Reden waarom de vennoten uiteindelijk hebben 
besloten om het faillissement van de vennootschap onder firma aan te vragen. 

Op 14 februari 2017 is het verzoekschrift tot faillietverklaring behandeld in de 
raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. In haar vonnis van 14 
februari 2017 heeft de rechtbank het faillissement uitgesproken van de vennootschap 
onder firma.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2
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2.3 Datum ontslagaanzegging

22 februari 2017

2.4 Werkzaamheden

Gelet op het feit dat de werknemers inmiddels door mij zijn ontslagen en zij (in verband 
met de overname van de loonbetaling) ook bij het UWV zijn aangemeld, zijn er met 
betrekking tot het personeel (voorlopig) geen verdere werkzaamheden door mij te 
verrichten.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

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

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Verslag 1:
In het door de vennootschap onder firma gehuurde bedrijfspand te Nijkerk zijn diverse 
bedrijfsmiddelen aanwezig. Het betreft hier onder andere een toonbank, een 
kassasysteem, bewakingscamera's en wandrekken.

Teneinde voor de bedrijfsmiddelen een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te 
realiseren, heb ik diverse partijen, waaronder opkopers, benaderd. De door mij 
benaderde partijen hebben inmiddels een bezoek gebracht aan het bedrijfspand.

Inmiddels zijn er drie partijen die een bod hebben uitgebracht op de bedrijfsmiddelen 
(en de voorraden). Het is mijn verwachting dat ik ook spoedig de bieding zal ontvangen 
van de andere potentiële kopers. 

In opdracht van de ING (zij stelt een pandrecht te hebben op onder andere de 
bedrijfsmiddelen en de voorraden) heeft er een taxatie door het NTAB plaatsgevonden. 
Ik ben nog in afwachting van dit taxatierapport.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
***

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Verslag 1:
Hoewel de ING een pandrecht stelt te hebben op de bedrijfsmiddelen (zie ook punt 5 
van dit verslag) hoeven er geen afspraken gemaakt te worden over een boedelbijdrage. 
Gelet op de hoogte van de vordering van de Belastingdienst en de te verwachten 
verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen, zal de gehele verkoopopbrengst van deze 
zaken aan de faillissementsboedel toekomen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Verslag 1:
De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het 
bedrijfspand bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met een belastingschuld 
ten titel van omzetbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit het vrije boedelactief.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Verslag 1:
- de verkoop van de bedrijfsmiddelen afronden.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Verslag 1:
In het door de vennootschap onder firma gehuurde bedrijfspand heb ik ook een 
voorraad aangetroffen. Het betreft hier onder andere telefoonhoesjes en telefooncovers. 

De partijen die interesse hebben getoond in een overname van de bedrijfsmiddelen, 
hebben ook interesse getoond in de voorraad van de vennootschap onder firma. Ook 
op deze voorraad heb ik inmiddels drie biedingen mogen ontvangen. Het is mijn 
verwachting dat ik spoedig nog meer biedingen op de voorraad zal mogen ontvangen.

Het NTAB heeft ook de voorraden van de vennootschap onder firma getaxeerd.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Verslag 1:
***

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Verslag 1:
De ING stelt een pandrecht te hebben op de voorraden van de vennootschap onder 
firma. Indien mocht blijken dat dit pandrecht op een juiste wijze is gevestigd, dan zal ik 
met de ING afspraken maken over een boedelbijdrage voor mijn werkzaamheden met 
betrekking tot de verkoop van de voorraden.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Verslag 1:
- de verkoop van de vooraden afronden;
- met de ING afspraken maken over een boedelbijdrage (indien mocht blijken dat het 
door haar gestelde pandrecht op de voorraden op een juiste wijze is gevestigd).

3.15 Andere activa: Beschrijving

Hiervan is geen sprake.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Verslag 1:
Uit de administratie van de vennootschap onder firma blijkt dat er op de datum van het 
uitspreken van het faillissement sprake was van zeven debiteuren. Deze debiteuren 
dienen aan openstaande facturen nog een bedrag te voldoen van € 1.235,72. De 
debiteuren zullen worden aangeschreven, zulks met het verzoek om tot betaling van de 
openstaande factuur over te gaan.

Voorts blijkt uit de administratie dat er 31 december 2015 sprake was van een negatief 
eigen vermogen van in totaal € 301.261,--. Ik zal gaan onderzoeken in hoeverre de 
vennoten in staat zijn om dit negatieve eigen vermogen aan de faillissementsboedel te 
voldoen.

4.2 Opbrengst

Verslag 1:
Voor zover ik heb kunnen nagaan, zijn er nog geen deiteuren geweest die uit eigen 
beweging de openstaande factuur hebben voldaan.

4.3 Boedelbijdrage

Verslag 1: 
De ING stelt een pandrecht te hebben op de debiteuren van de vennootschap onder 
firma. Indien mocht blijken dat dit pandrecht op een juiste wijze is gevestigd, dan zal ik 
met de ING afspraken maken over een boedelbijdrage voor mijn werkzaamheden met 
betrekking tot de inning van de debiteuren.

Pagina 6 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

13-03-2017Datum:Nummer: 1



4.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
- de debiteurenvorderingen incasseren;
- met de ING afspraken maken over een boedelbijdrage (indien mocht blijken dat het 
door haar gestelde pandrecht op de debiteuren op een juiste wijze is gevestigd).

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten maakte de vennootschap 
onder firma gebruik van een krediet in rekening-courant bij de ING. De vordering van de 
ING uit hoofde van dit krediet bedroeg op de datum van het uitspreken van het 
faillissement € 67.978,91. Ik heb de vordering van de ING voor dit bedrag opgenomen op 
de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

Voorts maakte de vennootschap onder firma ook nog gebruik van twee bankrekeningen 
bij de Rabobank. Op de datum van het uitspreken van het faillissement bedroeg het 
saldo op deze bankrekeningen in totaal € 6,71 credit. De Rabobank heeft dit saldo 
inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

5.2 Leasecontracten

Verslag 1:
De vennoten hebben, namens de vennootschap onder firma, een financial 
leaseovereenkomst gesloten met Alpha Credits. Deze overeenkomst heeft betrekking op 
een Peugeot Expert. De vennoten hebben deze bedrijfsauto inmiddels ingeleverd op 
mijn kantoor.

In de afgelopen verslagperiode heb ik Alpha Credits verzocht om mij de hoogte van 
haar vordering te berichten. Tot op heden heeft Alpha Credits mij deze informatie nog 
niet verstrekt. Ik ga ervan uit dat zij dit alsnog op korte termijn zal doen. Zodra ik van 
Alpha Credits de verzochte informatie heb mogen ontvangen, zal ik beslissen of ik de 
verkoop van de Peugeot ter hand zal nemen of dat deze verkoopactiviteiten aan Alpha 
Credits worden overgelaten.

5.3 Beschrijving zekerheden

Verslag 1:
In het kader van het door haar verstrekte krediet in rekening-courant heeft de ING 
zekerheden bedongen. Het betreft hier een (stil) pandrecht op de voorraden, de 
bedrijfsmiddelen en de debiteuren. De stukken die ik van de ING heb mogen ontvangen, 
zijn echter nog onvoldoende om te kunnen erkennen dat het pandrecht op een juiste 
wijze is gevestigd. Reden waarom ik de ING heb verzocht om mij aanvullende stukken 
te doen toekomen. Ik ben nog in afwachting van deze aanvullende stukken.

5.4 Separatistenpositie

***
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5.5 Boedelbijdragen

Verslag 1:
Zoals onder punt 3 en 4 van dit verslag reeds bleek, zal ik, zodra mij is gebleken dat het 
pandrecht op een juiste wijze is gevestigd, met de ING afspraken maken over een 
boedelbijdrage voor mijn werkzaamheden.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verslag 1:
Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich hebben 
beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Verslag 1:
Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 
retentierecht.

5.8 Reclamerechten

***

5.9 Werkzaamheden

Verslag 1:
- zodra ik de stukken van Alpha Credits heb mogen ontvangen, zal ik een beslissing 
nemen over het verkooptraject van de Peugeot Expert;
- wachten op de aanvullende stukken van de ING en vervolgens beoordelen of het door 
haar gestelde pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Gelet op het feit dat de vennootschap onder firma niet meer over voldoende liquide 
middelen beschikte en de activiteiten op de datum van het uitspreken van het 
faillissement reeds feitelijk waren gestaakt, waren er onvoldoende 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

In de afgelopen verslagperiode zijn door mij de mogelijkheden van een doorstart 
onderzocht. Door diverse omstandigheden is een doorstart (nog) niet gelukt.
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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

Verslag 1:
De vennoten hebben mij de administratie van de vennootschap onder firma ter hand 
gesteld. Het betreft hier onder andere de jaarrekeningen, de bankafschriften en de in- en 
verkoopfacturen.

Een deel van deze administratie is inmiddels door mij bestudeerd. In de komende 
verslagperiode zal ik de rest van de administratie gaan bestuderen.

7.2 Depot jaarrekeningen

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er door de 
vennootschap onder firma geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd. Zij is hiertoe ook niet 
verplicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

***

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

N.v.t.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslag 1:
Gelet op het feit dat er sprake is van een vennootschap onder firma zijn de artikelen ter 
zake van onbehoorlijk bestuur niet van toepassing. 
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7.6 Paulianeus handelen

Verslag 1:
Tot op heden is mij hiervan nog niet gebleken.

7.7 Werkzaamheden

Verslag 1:
- het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Verslag 1:
Hiervan is nog geen sprake. Er dient echter wel rekening gehouden te worden met een 
boedelvordering van de verhuurder en het UWV. Deze vorderingen staan op dit moment 
echter nog niet vast.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Verslag 1:
€ 12.423,--

8.3 Pref. vord. van het UWV

Verslag 1:
Het UWV heeft nog geen vordering ter verificatie ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslag 1:
0

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Verslag 1:
1 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Verslag 1:
€ 67.978,91

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Verslag 1:
De verwachte wijze van afwikkeling van het faillissement staat nog niet vast.
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8.8 Werkzaamheden

Verslag 1:
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures.

9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Verslag 1:
Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak

Verslag 1:
- de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de voorraden afronden;
- de debiteurenvorderingen incasseren;
- beoordelen in hoeverre de vennoten verhaal bieden, zulks in verband met het negatief 
eigen vermogen;
- met de ING afspraken maken over een boedelbijdrage (indien mocht blijken dat het 
pandrecht op een juiste wijze is gevestigd);
- de informatie van Alpha Credits afwachten en na ontvangst hiervan beslissen op 
welke wijze het verkooptraject van de Peugeot ter hand zal worden genomen;
- de administratie van de vennootschap onder firma nader bestuderen;
- het onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen voortzetten;
- inventariseren van de crediteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Verslag 1:
Over drie maanden.
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10.4 Werkzaamheden

Verslag 1:
Met betrekking tot de door mij te verrichten werkzaamheden verwijs ik naar hetgeen ik 
hiervoor onder "Plan van aanpak" heb gemeld.
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