
Algemeen

Gegevens onderneming

't Huyz Vastgoed B.V.
Faillissementsnummer C/03/14/233 F

Bemiddeling op gebied van verkoop en verhuur OG

Activiteiten onderneming

Bemiddeling bij handel, huur en verhuur van OG, beheer OG alsmede technisch ontwerp en 
advies.

Omzetgegevens

Geen (administratie niet aangetroffen en ook nimmer gevoerd).

Personeel gemiddeld aantal

3 (zekerheidshalve opgezegd ex art. 40 Fw). Onduidelijk was of arbeidsovereenkomsten al 
dan niet beëindigd waren op datum faillissement. 

Saldo einde verslagperiode

€ 1.190,83

€ 2.153,36

Verslagperiode

26-11-2005 - 21-04-2017

19 april 2017 - 16 augustus 2017

17 augustus 2017 - 4 januari 2018

5 januari 2018 - 14 maart 2018

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000012503:F001

10-06-2014

mr. J.J.  Groen

Curator: mr. G.E.R.  Ummelen

Insolventienummer: F.03/14/233

Pagina 1 van 11

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

15-03-2018Datum:Nummer: 4



Bestede uren in verslagperiode

3 uren en twintig minuten 

2 uren en vijf minuten

9 uren

3 uur en 5 minuten

Bestede uren totaal

93 uren en 55 minuten

96 uren

105 uren

108 uren en 5 minuten

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Hermanus Bernardus Martinus Theodoor Rutten, geboren 16-04-1960, bestuurder tevens enig 
aandeelhouder sedert 07-12-2012.

1.2 Winst en verlies

Geen gegevens. Jaarrekeningen 2012 en 2013 niet aanwezig en volgens bestuurder ook nooit 
opgemaakt.

1.3 Balanstotaal

Onbekend.

1.4 Lopende procedures

Geen gerechtelijke procedures bekend.

1.5 Verzekeringen

Autoverzekering beëindigd, eventuele andere verzekeringen onbekend.
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1.6 Huur

Beëindigd door verhuurder (pandeigenaar).

1.7 Oorzaak faillissement

Geconstateerd dat nimmer administratie is gevoerd en ook nooit belastingaangifte (BTW, loon 
en VPB) is gedaan. Geen inzicht in inkomsten en uitgaven, behoudens dan via bankinzage. 
Dossiers niet op orde. Onduidelijk welke rechten en verplichtingen op failliete vennootschap 
rusten. Duidelijk sprake van onbehoorlijk bestuur.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

3 (?)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

3 (?)

2.3 Datum ontslagaanzegging

11 juni 2014

2.4 Werkzaamheden

Ontslagaanzegging na verleende machtiging RC. Zoals hiervoor vermeld was niet duidelijk of 
de arbeidsovereenkomsten nog liepen op datum faillissement. Zekerheidshalve opgezegd ex 
art. 40 Fw.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

n.v.t. (gehuurd bedrijfspand. Huur beëindigd).

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.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

n.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Personenauto, merk Volvo V70 met kenteken 30-JZ-XR. Voertuig eerst na faillissementsdatum 
d.d. 30 september 2014 door bestuurder ter beschikking gesteld. Voertuig rijdt niet (meer). 
Verkocht voor € 400,00 excl. BTW incl. afsleepkosten.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 400,00 excl. BTW

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

n.v.t.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

n.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Orderportefeuille. Deze is verkocht aan Makelaars en Taxateur Lassoo VOF voor een bedrag 
ad € 15.500,- excl. BTW na verkregen machtiging R-C d.d. 30 juni 2014.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 15.500,- excl. BTW

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

n.v.t.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Reeds verrichte verkoop. Verkoop orderportefeuille alsmede inventaris is vastgelegd in 
koopovereenkomst

3.15 Andere activa: Beschrijving

Aanwezig: inventaris (met name kantoormeubilair).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 500,- excl. BTW
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3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Inventaris verkocht aan Makelaars en Taxateur Lassoo VOF na verkregen toestemming R-C 
op 30 juni 2014.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Niet bekend. Geen gegevens voorhanden. Onderzoek - waar mogelijk - loopt nog.

Onderzoek - voor zover mogelijk uit beperkte stukken - heeft niets opgeleverd. Geen 
medewerking bestuurder Rutten.

Bestuurder Rutten heeft geen bekende woon- en/of verblijfplaats en is zodoende niet 
traceerbaar. Rutten voldoet van aanvang af niet aan zijn inlichtingen- en/of 
informatieverplichting ex art. 105 FW. 

4.2 Opbrengst

P.M.

n.v.t.

4.3 Boedelbijdrage

n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

n.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet bekend.

Geen vordering(en) door banken ter verificatie ingediend.

5.2 Leasecontracten

Nier bekend
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5.3 Beschrijving zekerheden

n.v.t. (volgens mededeling bestuurder)

5.4 Separatistenpositie

n.v.t.

5.5 Boedelbijdragen

n.v.t.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

n.v.t.

5.7 Retentierechten

n.v.t.

5.8 Reclamerechten

n.v.t.

5.9 Werkzaamheden

n.v.t.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t. (huur kantoorpand beëindigd, achtergebleven inventaris en lopende 
dossiers/orderportefeuille verkocht aan Makelaars en Raxateurs Lassoo VOF. Personeel voor 
zover nog in dienst is ontslagen/opgezegd ex art. 40Fw.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
n.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

n.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

n.v.t.
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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

Niet uitgevoerd. Bestuurder is hiervoor in rechte aangesproken op grond van art. 2:248 lid 2 
BW. Bestuurder is op grond van (verstek)vonnis Rb. Limburg d.d. 18-11-2015 veroordeeld tot 
betaling aan de boedel gelijk aan het faillissementstekort (nader op te maken bij staat) en tot 
betaling van een voorschot ad € 100.000,- (excl. proceskosten ad € 3.033,47, nakosten ad € 
199,- en wettelijke rente).  

Verhaal op bestuurder (nog) niet mogelijk. Vader van bestuurder, geboren te Oeffelt op 24 
januari 1932 leeft nog en beschikt mogelijk over vermogen. Van "horen zeggen" heeft Rutten 
sr. in 2015 zijn woning in Sittard (onbezwaard) verkocht. Hiervan uitgaande bestaat er voor 
bestuurder Rutten - in geval hij zijn vader overleeft -  aanspraak op de legitieme (op zijn minst). 
Bestuurder Rutten heeft nog één broer.    

7.2 Depot jaarrekeningen

Geen jaarrekeningen opgemaakt.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nee.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

n.v.t. BV opgericht na 1 oktober 2012.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Ja, boekhoudverplichting niet nagekomen, geen administratie uitgevoerd. Bestuurder Rutten is 
formeel aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Genoemd bestuurder is op 
grond van (verstek)vonnis Rb. Limburg d.d. 18-11-2015 veroordeeld tot betaling aan de boedel 
gelijk aan het faillissementstekort (nader op te maken bij staat) en tot betaling van een 
voorschot ad € 100.000,- (excl. proceskosten ad € 3.033,47, nakosten ad € 199,- en wettelijke 
rente).  

Titel is inmiddels na en in overleg met RC verkocht voor € 1.000,- aan Vordering Direct.

7.6 Paulianeus handelen

Een week voor datum faillissement doch na datum aanvraag faillissement onverplichte 
contante geldopnamen door bestuurder zelf ter hoogte van € 2.250,-. Vernietigd, doch bedrag 
niet terug in boedel (geen verhaal).

7.7 Werkzaamheden

Bedrag reeds gevorderd na ingeroepen Pauliana. Ondanks toezegging tot betaling heeft 
bestuurder genoemd bedrag niet voldaan. Bestuurder heeft tijdens faillissementsverhoor ten 
overstaan R-C aangegeven over geen inkomen te beschikken. Leeft van inkomen partners, 
aldus bestuurder. Verhaal onbekend. Geen enkel zicht op dagelijkse activiteiten. Bestuurder 
reageert nergens op en is inmiddels ook spoorloos. geen bekende woon/verblijfplaats. 

Volgens informatie van derden zou vader van bestuurder Rutten nog in leven zijn en 
vermogend zijn. Rutten heeft nog één broer. Erfrechtelijke status onbekend.

Woonplaats van vader - Rutten sr.  - achterhaald. Gezien zijn relatief hoge leeftijd is er een 
aanmerkelijke kans dat Rutten jr. zijn vader overleeft. Doel is direct na overlijden Rutten sr. 
beslag op (wettelijk) erfdeel Rutten jr.

 

Na en in overleg met rechter-commissaris titel waarin bestuurder Rutten is veroordeeld 
tot betaling van € 100.000,- excl. proces- en nakosten ad circa € 3.200,-  voor € 1.000,- 
verkocht aan Vordering Direct in verband met gewenste afwikkeling faillissement en 
onzekerheid over hoogte en duur vrij te vallen nalatenschap van Rutten sr, de vader van 
de bestuurder va 't Huyz Vastgoed BV 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.848,83; 
boedelcrediteuren: € 1.667,36

Boedelschuld UWV € 2.848,84
Boedelcrediteuren/vereffeningskosten € 1.696,75
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Vereffeningskosten hebben betrekking op griffierecht en deurwaarderskosten wegens 
regen bestuurder gevoerde procedure wegens onbehoorlijk bestuur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 113.578,-

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 4.493,79

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 718,27 (BsGW)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 46.433,30

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

P.M.

Negatieve boedel en dus geen uitkering aan crediteuren 

8.8 Werkzaamheden

Al lange tijd zijn er geen nieuwe crediteuren meer bijgekomen. De verwachting is dat er ook 
geen (nieuwe) meer bij gaan komen. 

Faillissement wordt voorgedraqen voor opheffing (wegens gebrek aan baten).

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

n.v.t.

9.2 Aard procedures

n.v.t.
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9.3 Stand procedures

n.v.t.

9.4 Werkzaamheden

n.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

N.n.b.

Verstekvonnis nog niet ten uitvoer gelegd wegens het ontbreken van verhaal(informatie). 
Nader onderzoek volgt.

n.n.b. Afwachten op de mogelijke kans om beslag te leggen op (wettelijk)erfdeel waarop 
bestuurder Rutten recht heeft in geval van overlijden van zijn vader (Rutten sr.) 

Na en in overleg met RC besloten om faillissement af te wikkelen en in verband 
daarmee de vordering op bestuurder verkocht en overgedragen aan Vordering Direct 
voor een bedrag ad € 1.000,-

10.2 Plan van aanpak

Onderzoek naar verhaalsmogelijkheden bij bestuurder Rutten. De vader van bestuurder - op 
leeftijd en volgens familielid ex partner (ernstig)ziek - beschikt over (voldoende) vermogen. 
Bestuurder heeft nog een broer. Bestuurder is samen met broer mogelijke erfgenaam, in ieder 
geval tot aan zijn legitieme portie. Het overlijden van zijn vader zou wellicht een 
verhaalsmogelijkheid scheppen. 

Alternatief zou kunnen zijn verkoop titel! 

Zoals al eerder in dit verslag aangegeven is de woon- en/of verblijfplaats van bestuurder 
Rutten niet bekend. Voor zover bekend is er (nog) geen verhaalsmogelijkheid. In de (nabije) 
toekomst heeft hij mogelijk recht op zijn (wettelijk)erfdeel. Vader Rutten leeft nog en beschikt 
van horen zeggen over vermogen. Woonplaats/adres Rutten sr. is bekend (GBA-uittreksel in 
bezit). 

Ook geprobeerd de titel waarin bestuurder jr. is veroordeeld tot betaling van een voorschot ad 
€ 100.000,- excl. kosten te verkopen, doch maximale bod ad slechts € 1.000,- afgewezen als 
zijnde (veel) te laag.

Verder zal nog een poging worden gewaagd om de titel aan bestuurder Rutten in persoon te 
betekenen zodra weer informatie beschuikbaar komt waar hij is/verblijft. Met enige regelmaat 
verschijnt hij in Sittard en omgeving.  
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Titel inmiddels verkocht en overgedragen aan Vordering Direct voor een bedrag ad € 
1.000,-

10.3 Indiening volgend verslag

medio juli 2017

medio november 2017

medio april 2018

Onderhavig verslag geldt als eindverslag en zal samen met het financieel eindverslag 
worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden

Onderzoek mogelijkheid verkoop vordering

Afwachten op mogelijk vrij te vallen nalatenschap

Niet meer van toepassing
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