
 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Depaus ICT Solutions B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/14/426 F.     

Verslagnummer :  2  

Datum uitspraak  :  7 oktober 2014     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr A.J. Wolfs    

Activiteiten onderneming :   bedrijfsbegeleiding en -training 

Omzetgegevens :  €  78.642,- (2013) 

Aantal personeel :  -   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL 39 KASA 0223 2648 14  

Saldo Kas Bank :  € 0,- 

Verslagperiode  :  18-11-2014 t/m 05-02-2015   

 

 

Dit verslag is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als 
“niet van toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in 
dit verslag niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen. Dit 
verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belang-
hebbenden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit verslag.   
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
De enig aandeelhouder en bestuurder van curanda is de Depaus Holding B.V.,  
gevestigd te Amsterdam. De enig aandeelhouder en bestuurder van de Depaus  
Holding B.V. is de heer J.Y. Depaus, geboren 29 mei 1970.  
 
1.7 Oorzaak faillissement 
Er zijn geen andere oorzaken bekend geworden dan beschreven in het eerste 
verslag.  
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2. PERSONEEL 
 
In het eerste verslag staat te lezen, dat het faillissement is aangevraagd door de  
heer J. Garutti. De heer Garutti zou in het verleden voor curanda in Frankrijk  
werkzaam zijn geweest en curanda is ter zake de loonverplichtingen uit dit  
dienstverband ook veroordeeld door een Franse Rechtbank. De boedel beschikt  
over onvoldoende baten om de vordering van de heer Garutti te kunnen voldoen.  
Thans is namens de heer Garutti een verzoek gedaan om zijn vordering te kunnen  
indienen bij het Europees Steunfonds (op basis van Richtlijn 2008/94/EU). In dit  
verband is de boedel door de heer Garutti verzocht om mee te werken aan dit  
verzoek. 
 
3. ACTIVA 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Er is geen ander actief aangetroffen dan beschreven in het eerste verslag.  
 
5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Aan de boekhoudplicht is voldaan.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Hieraan lijkt te zijn voldaan.  
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 
 
8. CREDITEUREN (productie 1) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   : PM 

 b. UWV    : - 
 c. verhuurder   : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  : € 2.821,-   
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8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   : 1, € 66.866,-    
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  3  
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 66.036,19 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Gelet op het beperkte actief valt niet te verwachten dat aan de (concurrente) 
crediteuren een uitkering kan worden gedaan. 
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
In de komende periode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden afgerond. De  
behandeling van het verzoek van de heer Garutti (zie onderdeel 2). Voorts zal er  
contact en overleg plaatsvinden met de belanghebbenden.  
 
10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 5 februari 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


