
 

 

 

 

 

 

OPENBAAR EINDFAILLISSEMENTSVERSLAG 

(EX ART. 73A FW) 

 

In het faillissement van :  Marjan B.V.   

Faillissementsnummer  :  15/15/261 F.     

Verslagnummer :  3  

Datum uitspraak  :  2 juni 2015     

Curator  :  mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris :  mr. M.M. Kruithof    

Activiteiten onderneming :   advisering en opleiding 

Omzetgegevens :   onbekend 

Aantal personeel :  0   

Boedelrekening Kas Bank N.V. :  NL66 KASA 0223 3055 53  

Saldo Kas Bank :  € 0,- 

Verslagperiode  :  07-10-2015 t/m 14-01-2016 

Uren verslag :  265 min.     

Uren totaal :  755 min. (productie 1) 

 

 

Dit is een eindverslag. 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, zoals gepubliceerd 
op de website www.velthuizenadvocatuur.nl en het landelijke register 
http://insolventies.rechtspraak.nl. Dit verslag dient derhalve uitsluitend voor het 
verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de inhoud van dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Curanda is op 25 november 2002 (mede) opgericht door de heer Johannes van der  
Weide. De heer van der Weide is ook enig aandeelhouder en bestuurder van  
curanda.  

http://www.velthuizenadvocatuur.nl/
http://insolventies.rechtspraak.nl/
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Curanda hield zich (grotendeels) bezig met de advisering op het gebied  
van de informatietechnologie, laatstelijk een project in de Oekraïne.  
 
1.2 Winst en verlies 
Er zijn geen recente jaarstukken beschikbaar.  
 
1.3 Balanstotaal 
Er zijn geen recente jaarstukken beschikbaar.  
 
3. ACTIVA 
 
Bedrijfsmiddelen 
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Uit de beschikbare stukken zou blijken dat er, uit hoofde van een geldlening, nog  
een vordering is op Restinn B.V. Inmiddels heeft deze vennootschap gereageerd. 
Aangezien het voor de boedel niet (meer) is vast te stellen of curanda nog een  
vordering heeft op Restinn B.V. zal de boedel ter zake geen nadere stappen  
ondernemen. 
 
Voorts is gebleken dat er uit hoofde van een rekening-courant verhouding sprake  
is van vordering op de bestuurder van curanda, de heer Van der Weide en zijn  
echtgenote van in totaal € 6.739,-. De boedel heeft de heer Van der Weide en  
diens echtgenote aangesproken, maar de boedel zal geen vervolgstappen  
ondernemen, omdat de heer Van der Weide en zijn echtgenote zich hebben  
gewend tot Zuidweg & Partners voor een sanering van de schulden. Uit opgave  
van Zuidweg & Partners blijkt dat sprake is van een schuldenlasten van  
€ 600.000,- en de heer Van der Weide en zijn echtgenote (vrijwel) niet beschikken  
over een afloscapaciteit. De heer Van der Weide heeft tot op heden geen inkomen  
en het gezin ontvangt geen toeslagen in verband met hun belastingschulden. 
 
 
4.  DEBITEUREN 
 
4.1  Omvang debiteuren 
Niet aanwezig, uit onderzoek door de boedel is niet gebleken van een aantoonbare  
vordering op Delim B.V.  
 
4.2  Opbrengst  : Geen.  
 
4.3  Boedelbijdrage : N.V.T.  
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7. RECHTMATIGHEID 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Door het bestuur is niet voldaan aan de boekhoudplicht, noch heeft opstelling/  
deponering van de jaarrekening plaatsgevonden.  
 
De boedel zal ter zake geen civielrechtelijke stappen ondernemen omdat het  
bestuur geen verhaal biedt voor het tekort.  
 
Ook zal de boedel geen aangifte doen in strafrechtelijke zin, omdat niet te  
verwachten valt, dat gelet op de persoonlijke omstandigheden van de  
bestuurder, dit zal leiden tot vervolging.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Hiervan is niet gebleken, noch kan dit worden uitgesloten.  
 
8. CREDITEUREN (productie 2) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator   :  PM 

 b. UWV    :  - 
 c. verhuurder   :  - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus  :  € 83.931,- 
 
8.3  Preferente vordering van het UWV  :   
 
8.4  Andere preferente crediteuren   :   
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren   :  3 
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren   :  € 110.671,81 
 
10. VOORGESTELDE AFWIKKELING 
De boedel heeft het onderzoek inmiddels afgerond en kan overgaan tot afwikkeling  
van het faillissement. Er is geen actief bekend geworden en de bekende  
crediteuren zijn inmiddels geverifieerd.  
 
Aangezien er geen actief is om de kosten van het faillissement te kunnen voldoen,  
zal het faillissement worden voorgedragen om ex artikel 16 Fw te worden  
opgeheven wegens gebrek aan baten.  
 
Zaandam, 14 januari 2016  
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


