
FAILLISSEMENTSVERSLAG     

 

Nummer : 5 Datum: 13 juli 2015 

  

Gegevens onderneming : Beaufort B.V. 

  Zeilmakersstraat 25 

  8601 WT  SNEEK 

Faillissementsnummer :  F.17/14/128 

Datum uitspraak : 10 juni 2014 

Curator : Mr. C. Grondsma 

R-C : Mr. J. Smit 

   

Activiteiten onderneming : Verkoop van watersportartikelen, 

vanuit een winkel, gevestigd aan 

de Noorderhaven 83-85 te 

Harlingen. Tot 1 mei 2014 was het 

voorgaande adres het 

bezoekadres van de failliete 

vennootschap. De activiteiten van 

de onderneming zijn in ieder 

geval per 1 mei 2014 gestaakt.  

Omzetgegevens : 2012: € 34.450,- 

2013:  

(De cijfers van 2014 ontbreken 

nog. Deze zijn nogmaals bij de 

bestuurder van de failliet 

opgevraagd.) 

Personeel gemiddeld aantal : 2 

Saldo einde verslagperiode  € 1.069,59 

   

Verslagperiode : 10 april tot 10 juli 2015  

Bestede uren in verslagperiode : 1 uren en 20 minuten 

Bestede uren Totaal : 58 uren en 20 minuten  

   

In het hiernavolgende worden de ontwikkelingen in de verslagperiode van 10 januari 

tot 10 april 2015 weergegeven. Hierbij is het vorige verslag (nummer 4) als 

uitgangspunt genomen. De wijzigingen ten opzichte van dit verslag zijn cursief 

weergegeven en in de kleur blauw. 
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1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

De besloten vennootschap Beaufort B.V. is opgericht op 15 oktober 2012. Enig 

aandeelhouder en tevens enig bestuurder is Hansma Beheer B.V. Hansma 

Beheer B.V. heeft als enig aandeelhouder mevrouw J.M. Hansma-van der Veld 

en als bestuurder de heer H.K.J. Hansma.  

 

1.2 Winst en verlies  

De financiële gegevens zijn bij de boekhouder van de failliet opgevraagd. De 

cijfers van 2012 en 2013 zijn inmiddels in bezit van de curator. De cijfers van 

2014 ontbreken nog. Deze zijn nogmaals bij de bestuurder van de failliet 

opgevraagd. 

 

2012: -/- € 7.426,- 

2013: -/- € 39.396,68 

 

Tot op heden heeft de curator deze informatie, ondanks diverse verzoeken 

daartoe en interventie van de rechter-commissaris, niet van de bestuurder 

mogen ontvangen. 

 

1.3 Balanstotaal  

De financiële gegevens zijn bij de boekhouder van de failliet opgevraagd. De 

cijfers van 2012 en 2013 zijn inmiddels in bezit van de curator. De cijfers van 

2014 ontbreken nog. Deze zijn nogmaals bij de bestuurder van de failliet 

opgevraagd. 

 

2012: € 115.482,- 

2013: € 205.032,05 

 

Tot op heden heeft de curator deze informatie, ondanks diverse verzoeken 

daartoe en interventie van de rechter-commissaris, niet van de bestuurder 

mogen ontvangen. 

 

1.4 Lopende procedures  

Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures. 
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1.5 Verzekeringen  

Voor zover bekend, zijn er geen lopende verzekeringen. 

 

1.6 Huur  

De failliet huurt sinds 1 mei 2014 een kleine loods, zijnde een opslagruimte, 

gelegen aan de Zeilmakersstraat 25 te Sneek. De huurovereenkomst is met 

toestemming van de rechter-commissaris per 1 juli 2014 opgezegd. 

 

De in de loods aanwezige goederen zijn door de curator veiliggesteld op een 

andere locatie. De loods is inmiddels leeg opgeleverd aan de verhuurder. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  

De failliet exploiteerde een winkel, gelegen aan de Noorderhaven 83-85 te 

Harlingen tot 1 mei 2014. Sindsdien is failliet gevestigd in een loods te Sneek 

en zijn de activiteiten van de onderneming gestaakt.  

 

De bestuurder heeft in het kort zijn visie van de oorzaak van het faillissement 

aan de curator te kennen gegeven, hetgeen tot op heden voor haar niet 

controleerbaar is. De bestuurder is voornemens om de oorzaak van het 

faillissement uitgebreid en schriftelijk op korte termijn aan de curator te doen 

toekomen.  

 

Volgens de bestuurder is één van zijn leveranciers, tevens zijnde een crediteur, 

de belangrijkste oorzaak van het faillissement. Tussen de leverancier en de 

failliet was afgesproken dat de failliet de bestelde goederen na levering, dan 

wel na verkoop daarvan, pas hoefde te betalen. Het was gebruikelijk dat het 

factuurbedrag in meerdere termijnen werd voldaan. Na een reorganisatie bij 

de leverancier werden de leveringsafspraken veranderd. De failliet diende 

eerst zijn volledige schuld af te lossen, alvorens zij een nieuwe bestelling 

geleverd zou krijgen. De failliet bezat onvoldoende liquide middelen om de 

schuld direct af te lossen. Doordat de failliet van een van haar belangrijkste 

leveranciers geen goederen meer geleverd kreeg, daalde haar omzet en 

daarmee ook de mogelijkheid om haar schuld af te lossen. 

 

Daarnaast speelde het volgende mee. Volgens de bestuurder van de failliet 

heeft de failliet bij oprichting van de onderneming een geldlening van 

€ 25.000,- bij een derde, zijnde een kennis, afgesloten om de onderneming te 

kunnen oprichten. De onderneming bleek echter onvoldoende winstgevend te 
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zijn om de voornoemde lening volgens de daarvoor gemaakte afspraak af te 

lossen. Op 1 februari 2014 heeft de derde aan failliet te kennen gegeven dat hij 

de leningsovereenkomst opzegt met het verzoek om het volledige bedrag 

direct terug te betalen. Aangezien failliet onvoldoende liquide middelen bezat 

om deze lening terug te betalen, is de failliet met de derde overeengekomen 

om de volledige inboedel van failliet over te dragen aan deze derde.  

 

De failliet heeft meerdere crediteuren onbetaald gelaten. De failliet had 

meerdere betalingsregelingen lopen, die hij zoals uit het voorgaande volgt niet 

kon nakomen. Het faillissement van de failliet is uiteindelijk op het verzoek 

van drie crediteuren op 10 juni 2014 uitgesproken. 

 

De bestuurder van failliet heeft bij aanvang van het faillissement aangegeven 

dat hij de oorzaak van het faillissement, op korte termijn op schriftelijke wijze 

aan de curator kenbaar zal maken.  

 

Tot op heden heeft de curator deze informatie ondanks diverse verzoeken niet 

van de bestuurder mogen ontvangen.  

  

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

Geen werknemers. 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

De curator heeft van het UWV begrepen dat er in het jaar voorafgaande aan 

het faillissement in ieder geval één werknemer in dienst is geweest. De failliet 

heeft tot op heden nog niet de gewenste gegevens verstrekt.  

 

Uit de gegevens die de curator voorhanden heeft is gebleken dat er twee 

werknemers in dienst zijn geweest in het jaar voorafgaande aan het 

faillissement. 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

n.v.t. 
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2.4 Werkzaamheden  

- contact UWV. 

 

3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

 

3.1 Beschrijving 

Geen. 

 

3.2 Verkoopopbrengst  

N.v.t.  

 

3.3 Hoogte hypotheek   

N.v.t. 

 

3.4 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.5 Werkzaamheden  

N.v.t. 

 

Bedrijfsmiddelen  

 

3.6 Beschrijving  

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

3.7  Verkoopopbrengst  

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

3.8  Boedelbijdrage  

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

3.10  Werkzaamheden  
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Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

 

3.11  Beschrijving  

In de loods van de failliet zijn goederen aangetroffen die mogelijk zijn geleverd 

onder eigendomsvoorbehoud. De crediteur die deze goederen heeft geleverd 

heeft reeds een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator zal nader 

onderzoeken of de goederen daadwerkelijk onder eigendomsvoorbehoud zijn 

geleverd of dat deze goederen eigendom zijn van de failliete boedel.  

 

3.12 Verkoopopbrengst  

Gebleken is dat er op de waardevolle goederen een geldig 

eigendomsvoorbehoud is gevestigd. Deze goederen zijn aan de desbetreffende 

crediteur geretourneerd. De overige goederen, zijnde oude kledingstukken die 

gelet op de omschrijving op de doos bestemd waren om op de markt verkocht 

te worden, vertegenwoordigen zo goed als geen waarde.  

 

3.13 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.14  Werkzaamheden  

- zie 3.11. 

-  Onderzoek waarde goederen en eigendomsvoorbehoud 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

Vooralsnog niet van toepassing (zie punt 7.6) 

 

3.16 Verkoopopbrengst  

Vooralsnog niet van toepassing (zie punt 7.6) 

 

3.17  Werkzaamheden  

Vooralsnog niet van toepassing (zie punt 7.6) 
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4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

Voor zover bekend zijn er geen debiteuren. 

 

4.2 Opbrengst   

N.v.t.  

 

4.3 Boedelbijdrage   

N.v.t. 

 

4.4  Werkzaamheden  

N.v.t. 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

Voor zover bekend, heeft de bank geen vordering. Het banksaldo op datum 

faillissement bedroeg € 3,11, hetgeen inmiddels is overgemaakt naar de 

faillissementsrekening.  

 

5.2 Leasecontracten   

N.v.t. 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

N.v.t. 

 

5.4 Separatistenpositie   

N.v.t. 

 

5.5 Boedelbijdragen   

N.v.t. 

 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   

Er zijn inmiddels zeven crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud 

hebben gedaan. De boedel bevat enkel en alleen hele oude kleding en 
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goederen, zijnde kleding en schoenen, die geleverd zijn door één van deze 

crediteuren. De curator heeft geoordeeld dat deze crediteur een geldig 

eigendomsvoorbehoud heeft gevestigd. Deze crediteur heeft de goederen 

inmiddels aan de rechtmatige eigenaar afgegeven.   

 

5.7 Reclamerechten   

N.v.t. 

 

5.8 Retentierechten   

N.v.t. 

 

5.9  Werkzaamheden  

- Onderzoek eigendomsvoorbehoud. 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

6.2 Financiële verslaglegging   

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

6.3  Werkzaamheden  

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

6.5 Verantwoording   

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

6.6 Opbrengst   

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 
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6.7 Boedelbijdrage   

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

 

6.8 Werkzaamheden 

Vooralsnog n.v.t. (zie punt 7.6) 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

De curator heeft de boekhouding nog niet volledig in haar bezit. De 

boekhouding dient nog onderzocht te worden.  

 

De curator heeft inmiddels een gedeelte van de boekhouding in haar bezit. De 

curator heeft een aantal mogelijke onregelmatigheden geconstateerd waarover 

de bestuurder van failliet nader gehoord zal worden. Het onderzoek naar de 

vraag of er is voldaan aan de boekhoudplicht is nog in volle gang. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

De jaarrekening over het boekjaar 2012 is gedeponeerd op 3 maart 2014. De 

jaarrekening over het boekjaar 2013 is niet gedeponeerd. Aan de bestuurder is 

verzocht om bij het overhandigen van de boekhouding tevens een 

conceptjaarrekening van 2013 te overleggen. 

 

7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

N.v.t. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

De curator heeft de boekhouding nog niet volledig in haar bezit. De 

boekhouding dient nog onderzocht te worden.  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

Naar onbehoorlijk bestuur moet nog nader onderzoek worden gedaan. 

 

Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur is nog in 

volle gang. 

 

Verwezen wordt naar alinea 7.6, aangezien deze ontwikkelingen ook van 

invloed zijn op het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur. 
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7.6 Paulianeus handelen   

Naar paulianeus handelen wordt door de curator onderzoek gedaan. De 

curator heeft aanwijzingen dat er mogelijk sprake is van paulianeus handelen. 

Hierbij gaat het om de rechtshandeling, waarbij de volledige inboedel van de 

failliet is overgedragen aan een derde, zoals hiervoor onder punt 1.7. is 

beschreven. De curator heeft de gegevens en de onderliggende stukken van 

deze transactie bij de bestuurder opgevraagd. Tot op heden heeft de curator 

deze vanwege persoonlijke omstandigheden van de bestuurder nog niet 

mogen ontvangen. Indien blijkt dat de voornoemde rechtshandeling 

paulianeus is, dan zal de curator deze rechtshandeling vernietigen. 

 

Het onderzoek naar de vraag of er sprake is van paulianeuze handelingen is 

nog in volle gang. 

 

Gebleken is dat de bestuurder van de failliet naar het oordeel van de curator 

onvoldoende medewerking verleent en dat hij niet aan zijn verplichtingen 

voldoet die het faillissement met zich brengt. De bestuurder van de failliet 

voldoet op geen enkele wijze op de door en namens de curator gedane 

verzoeken om informatie. Ook het aangaan van een gesprek met de bestuurder 

van de failliet is onmogelijk gebleken. 

 

De rechter-commissaris is door de curator op de hoogte gesteld van de wijze 

waarop er door de bestuurder van de failliet wordt gecommuniceerd. Op 24 

september 2014 heeft er een gesprek tussen de rechter-commissaris en de 

curator plaatsgevonden. De bestuurder van de failliet zal door de rechter-

commissaris worden opgeroepen om te worden gehoord. 

 

De bestuurder van de failliet is door de rechter-commissaris opgeroepen voor 

verhoor. Het verhoor heeft plaatsgevonden op 30 oktober 2014. Tijdens het 

verhoor is aan de orde gekomen dat de bestuurder van de failliet geen, dan 

wel onvoldoende, medewerking verleent aan verzoeken van de curator. De 

bestuurder van de failliet heeft tijdens het verhoor aangegeven bereid te zijn 

om binnen veertien dagen de gevraagde informatie aan de curator te doen 

toekomen. De curator heeft echter moeten constateren dat de bestuurder van 

de failliet zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. In overleg met 

de rechter-commissaris heeft de curator de bestuurder van de failliet 

vervolgens nogmaals aangeschreven met het verzoek om de gevraagde 

informatie aan de curator te doen toekomen. De bestuurder van de failliet 
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heeft hier wederom geen gehoor aan gegeven, met als gevolg dat de curator tot 

op heden over onvoldoende informatie beschikt om te beoordelen of er al dan 

niet sprake is geweest van paulianeus handelen. 

 

Aan failliet is een overzicht verstrekt van alle stukken die de curator wil 

ontvangen. Na diverse verzoeken daartoe, zowel van de Rechter-commissaris 

als van de curator, heeft de failliet op 18 maart 2015 enkel de kasboeken met 

betrekking tot het boekjaar 2014 tot datum faillissement op het kantoor van de 

curator afgeleverd. Nu de curator verder niets meer van failliet heeft 

vernomen, heeft zij aan de Rechter-commissaris verzocht om een standpunt in 

te nemen met betrekking tot het al dan niet paulianeus handelen. De curator is 

in afwachting van een reactie van de Rechter-commissaris. 

 

De curator heeft overleg gehad met de Rechter-commissaris. De curator is aan het 

onderzoeken welke stappen zij jegens de bestuurder zal ondernemen.  

 

7.7  Werkzaamheden  

- onderzoek administratie (voor zover deze in het bezit is van de curator); 

- onderzoek naar paulianeus handelen; 

- informatie opvragen en een gesprek aangaan met de bestuurder van 

failliet;  

- gesprek met de rechter-commissaris; 

- verhoor bij de rechter-commissaris; 

- correspondentie met de bestuurder van de failliet. 

 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

Nog niet bekend. 

    

8.2 Preferente vordering van de fiscus     

€ 24.335,- ter zake omzetbelasting en loonheffingen. 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV     

Het UWV heeft een vordering van € 970,67. 
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8.4 Andere preferente crediteuren 

Een totaalbedrag van € 1.589,-, zijnde de kosten voor het aanvragen van het 

faillissement door drie crediteuren.  

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

19  

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

€ 78.612,82 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

Over de wijze van afwikkeling valt in dit stadium nog niets te zeggen.  

 

8.8  Werkzaamheden  

- correspondentie crediteuren. 

9. PROCEDURES  

 

9.1 Naam wederpartij (en)  

Voor zover bekend, zijn er geen lopende procedures. 

 

9.2 Aard procedure  

N.v.t.  

 

9.3 Stand procedure  

N.v.t.  

 

9.4  Werkzaamheden  

N.v.t.  

 

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

Nog niet bekend.  

 

10.2  Plan van aanpak    

De curator wacht nog op diverse gegevens van de failliet. Op het moment dat 
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de curator alle gevraagde stukken in haar bezit heeft, zal er worden 

onderzocht of er sprake is van paulianeus handelen en daarmee of de 

rechtshandeling waarbij de volledige inboedel van de failliet aan een derde is 

overgedragen kan worden vernietigd. Het plan van aanpak is hoofdzakelijk 

afhankelijk van de uitkomst van dat onderzoek. Daarnaast dienen er nog 

andere werkzaamheden te worden verricht, bestaande uit onder andere het 

aanschrijven van de crediteuren en het administratief onderzoek.  

 

De rechter-commissaris is door de curator op de hoogte gesteld van de wijze 

waarop er door de bestuurder van de failliet wordt gecommuniceerd. Op 24 

september 2014 heeft er een gesprek tussen de rechter-commissaris en de 

curator plaatsgevonden. De bestuurder van de failliet zal door de rechter-

commissaris worden opgeroepen om te worden gehoord. 

 

Gelet op de ontwikkelingen zoals beschreven in alinea 7.6, zal de curator op 

korte termijn met de rechter-commissaris in overleg treden over te nemen 

vervolgstappen. 

 

De curator verwacht op korte termijn een standpunt te kunnen innemen 

aangaande het al dan niet paulianeus handelen, waarna de in het faillissement 

te nemen vervolgstappen in kaart kunnen worden gebracht. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

Het zesde faillissementsverslag betreffende de periode 10 juli tot 10 oktober 2015 zal 

enkele dagen na het verstrijken van de periode worden ingediend. 

 

10.4 Werkzaamheden 

- Opstellen kwartaalverslag. 

 

10.5 Financieel verslag 

Het financiële verslag van de failliete vennootschap is bijgevoegd (bij lage). 

 

Leeuwarden, 13 juli 2015 

 

 

C. Grondsma, 

curator 


