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

3

Datum:

30-11-2016

Insolventienummer:

F.10/16/208

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000005357:F001

Datum uitspraak:

12-04-2016

Curator:

mr. M.W. Huijzer

R-C:

mr. de Winkel

Algemeen
Gegevens onderneming
Mechelkeskamp B.V.
Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: overige telecommunicatie, groothandel in elektronische- en
telecommunicatie- apparatuur en bijbehorende onderdelen en groothandel in
verlichtingsartikelen. Van de directie heeft de curator echter begrepen dat er de laatste periode
nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden.
Omzetgegevens
Onbekend. De laatst gedeponeerde jaarrekening is de jaarrekening over het boekjaar 2011.
Daarna is er niets meer gedeponeerd of bijgehouden.
Personeel gemiddeld aantal
0 (alleen de directeur/aandeelhouder, de heer J.J.M. Kling, was werkzaam voor de
onderneming).
Saldo einde verslagperiode
0
0
Verslagperiode
12 april 2016 tot en met 11 mei 2016
12 mei 2016 tot en met 31 augustus 2016
1 september 2016 tot en met 29 november 2016
Bestede uren in verslagperiode
7 uren en 5 minuten
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38 uren en 45 minuten
5 uren en 10 minuten
Bestede uren totaal
7 uren en 5 minuten
45 uren en 50 minuten
51 uren
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is de heer J.J.M. Kling.

1.2

Winst en verlies
Winst- of verliesgegevens zijn onbekend. Er wordt al lange tijd geen administratie meer
bijgehouden (de vennootschap zou geen middelen hebben om een boekhouder of accountant
in te schakelen en de laatst gedeponeerde jaarrekening is die over het boekjaar 2011).

1.3

Balanstotaal
Onbekend.

1.4

Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend, liepen er ten tijde van faillietverklaring geen procedures
tegen de failliete vennootschap.

1.5

Verzekeringen
$OOHORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQRI]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Er zou geen huurovereenkomst bestaan. Voorheen huurde de vennootschap bedrijfsruimte
aan de Van Riemsdijkweg 62 te Rotterdam. Die huurovereenkomst zou niet meer bestaan en
destijds zijn overgenomen door een ander bedrijf (niet verbonden aan de heer Kling). Omdat
de bovenverdieping niet gebruikt werd, zou de heer Kling met zijn vennootschappen van die
verdieping kosteloos gebruik mogen maken.
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Oorzaak faillissement
Als oorzaak voor de faillietverklaring wordt met name gewezen op de verslechterde markt. Het
faillissement is aangevraagd door een Duitse schuldeiser, die in november 2015 circa
€
14.000,-- vooruitbetaald heeft op een factuur van de failliete vennootschap, waarna de
gekochte zaken (30 mobiele telefoons) nooit geleverd zijn. De curator onderzoekt de oorzaken
van het faillissement nog.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is nog niet afgerond.
De curator meent dat kennelijk onbehoorlijk bestuur aan de orde is en aan de basis ligt
van het faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Geen.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Geen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.

2.4

Werkzaamheden
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De failliete vennootschap heeft naar zeggen van de directie geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
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Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
De failliete vennootschap zou niet beschikken over enige inventaris. De curator onderzoekt dit
nog. Op het adres aan de Van Riemsdijkweg 62 te Rotterdam is geen relevante inventaris
aangetroffen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Een boedelbijdrage is niet aan de orde nu er geen sprake lijkt te zijn van enige verpanding.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal rekening houden met het bodemvoorrecht van de fiscus, voor zover dat ten tijde
van faillietverklaring nog bestond.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Nadere inventarisatie.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er werd, naar zeggen van de directie, geen voorraad aangehouden.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.
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Andere activa: Beschrijving
Op een geblokkeerde bankrekening van de failliete vennootschap staat nog € 5.445,36. Dat
zal te maken hebben met het feit dat lang geleden een bankgarantie is gesteld ter zake van de
huur. De bestuurder van de failliete vennootschap geeft aan dat die bankgarantie al lang is
komen te vervallen, de huurovereenkomst niet meer bestaat en de verhuurder inmiddels ook
niet meer. De curator zal dat onderzoeken en proberen het bedrag ad € 5.445,36 vrij te krijgen
voor de boedel.
De curator meent dat het bedrag ad € 5.445,36 aan de boedel dient vrij te vallen en heeft de
bank hierover aangeschreven. De bankgarantie dateert uit 1997. Mechelkeskamp B.V. betaalt
al jarenlang geen huur meer en de verhuurder van destijds is in het handelsregister niet meer
te vinden.
De bank is gevraagd de bankgarantie ten gunste van de boedel te laten vrijvallen. De
bank heeft dat geweigerd omdat de garantie mede was aangegaan ten behoeve van
rechtsopvolgers en inmiddels is geclaimd door de huidige eigenaar van de onroerende
zaak waar de failliete vennootschap gevestigd was. De curator onderzoekt dit nog maar
meent vooralsnog dat de garantie ten onrechte geclaimd is nu de huidige eigenaar van
het pand geen enkele vordering heeft of had op gefailleerde. De eigenaar is om
opheldering gevraagd maar reageert daar niet op.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Er is geen opbrengst gerealiseerd.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Nader onderzoek.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Er zouden geen vorderingen op debiteuren zijn. De curator onderzoek dit nog.
Van enige deugdelijke administratie is geen sprake. De curator heeft honderden ongeopende
enveloppen ontvangen (waaronder ook de bankafschriften). Een en ander wordt nog
onderzocht. De heer Kling heeft aangegeven dat de failliete B.V. een aanzienlijke vordering (€
72.000,--) op de fiscus zou hebben. De Belastingdienst is hierover benaderd maar geeft aan
dat de teruggaaf-verzoeken zijn aangehouden omdat iedere vorm van administratie ontbreekt.

4.2

Opbrengst
Er is nog geen opbrengst gerealiseerd.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
Nadere inventarisatie.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering.

5.2

Leasecontracten
Er zouden geen leasecontracten lopen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich nog geen crediteuren met eigendomsvoorbehoud gemeld.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren op enig retentierecht beroepen.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren op reclamerecht beroepen.

5.9

Werkzaamheden
Verdere inventarisatie.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet door de curator voortgezet.
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9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De bestuurder heeft inmiddels enkele dozen met ordners en papieren afgeleverd bij de
curator. Daarbij zitten ook stapels met ongeopende enveloppen, waaronder bankafschriften.
Een en ander bevestigt het beeld, zoals dat door de bestuurder reeds is geschetst, namelijk
dat de laatste jaren geen enkele administratie is bijgehouden. De curator is van mening dat
niet aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW is voldaan.
De ingeleverde post en dergelijke wordt nog onderzocht.

7.2

Depot jaarrekeningen
De laatste jaarrekening die is gedeponeerd, betreft de jaarrekening over het boekjaar 2011. Er
is derhalve niet voldaan aan de deponeringsplicht.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
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Stortingsverpl. Aandelen
Nu de vennootschap in 1981 is opgericht is een eventuele vordering tot volstorting van
aandelen inmiddels verjaard. De curator laat dit rusten.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Gelet op het ontbreken van administratie en het feit dat lange tijd geen jaarrekeningen zijn
gedeponeerd, is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:138/248 BW.
3) Tegen de bestuurder is aangifte gedaan wegens faillissementsfraude.

7.6

Paulianeus handelen
De curator onderzoekt in hoeverre in de aanloop naar het faillissement sprake is geweest van
paulianeuze rechtshandelingen.
De curator ontving een nota wegenbelasting met betrekking tot een periode na de datum van
faillietverklaring. De betreffende auto zou - aldus de heer Kling - reeds zijn verkocht. De
curator heeft daarvan bewijsstukken opgevraagd maar nog niet ontvangen.
Nog immer zijn geen bewijsstukken van de beweerde verkoop ontvangen. De heer Kling
is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort maar biedt zichtbaar geen verhaal.

7.7

Werkzaamheden
Nader onderzoek naar de (beperkt aanwezige) administratie van de failliete vennootschap en
verhaalsonderzoek naar de heer Kling vanwege de overduidelijke
bestuurdersaansprakelijkheid.

3) Afronden aangifte.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De curator heeft de nodige werkzaamheden verricht en zal de nodige werkzaamheden moeten
verrichten, hetgeen een boedelvordering oplevert. Verdere boedelvorderingen worden niet
verwacht.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 58.214,-€ 1.116,--
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Pref. vord. van het UWV
Niet van toepassing.

8.4

Andere pref. crediteuren
Niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
4
9
11

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.507,41
€ 30.418,59
€ 48.680,00

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment valt nog niets te zeggen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het
faillissement.

8.8

Werkzaamheden
Verder inventariseren van de schuldpositie.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

Pagina 9 van 10

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
9.4

3

Datum:

30-11-2016

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Een en ander zal afhangen van de uitkomsten van het verhaalsonderzoek naar de heer Kling
en de mogelijkheid om het bij de bank geblokkeerde bedrag (in verband met een
bankgarantie) te laten vrijvallen.

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op verdere beeldvorming
omtrent de oorzaak van het faillissement en proberen stukje bij beetje de boekhouding te
reconstrueren. Daarnaast zal worden getracht het bedrag ad € 5.445,36 in de boedel te laten
vloeien (zie 3.12 van dit verslag) en wordt verhaalsonderzoek gedaan naar de positie van de
heer Kling, nu deze als bestuurder aansprakelijk is voor het faillissementstekort.
Het overleg met de bank over het bedrag ad € 5.445,36 wordt voortgezet evenals het
rechtmatigheids- en verhaalsonderzoek.
De curator onderzoekt in hoeverre de huidige eigenaar van het voormalig bedrijfspand
YDQJHIDLOOHHUGHWHUHFKWGHEDQNJDUDQWLHKHHIWJHwQFDVVHHUG9HUGHUZRUGW
verhaalsonderzoek naar de heer Kling (die aansprakelijk is voor faillissementstekort)
gedaan.

10.3

Indiening volgend verslag
Over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd. Indien er zich
relevante ontwikkelingen voordoen op eerdere termijn zal de curator mogelijk op kortere
termijn een volgend verslag indienen. De faillissementsverslagen worden ook gepubliceerd op
de website van de curator www.huijzer-advocaten.nl. Aan dit globale verslag, dat is
gebaseerd op informatie van de directie van de failliete vennootschap, kunnen geen rechten
worden ontleend.

10.4

Werkzaamheden
Zie per separaat onderdeel van dit verslag.
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