
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitgeverij Zutphen B.V. handelend 
onder de naam De Zutphenees.

Activiteiten onderneming

Het bemiddelen in en het verkopen van advertentieruimte en tijd, alsmede het uitgeven van 
crossmediaconcepten en het uitgeven van de krant De Zutphenees

Omzetgegevens

Circa € 18.000,00 (in de periode van mei 2017 tot datum faillietverklaring). 

Personeel gemiddeld aantal

2.

Saldo einde verslagperiode

€ 931,75.

€ 3.658,81.

Verslagperiode

19 september 2017 tot en met 10 oktober 2017.

11 oktober 2017 tot en 29 december 2017.

Bestede uren in verslagperiode

36:42 uren.

14 uren.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015444:F001

19-09-2017

mr. E  Boerwinkel

Curator: Mr. A.A.  Dooijeweerd

Insolventienummer: F.05/17/455
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Bestede uren totaal

36:42 uren.

51:12 uren.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is Bussloo Beheer B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van Bussloo Beheer B.V. is de heer V.E. Huismans.

1.2 Winst en verlies

In de korte tijd dat de onderneming heeft bestaan (vanaf ongeveer mei 2017) is blijkens de 
overhandigde kolommenbalans over die periode een omzet behaald van circa € 18.000,00. Als 
kosten zijn vermeld een totaalbedrag van (afgerond) € 43.810,00, waarvan circa € 37.500,00 
aan kostprijs verkopen.
De curator valt op dat de onderneming kort heeft bestaan en alleen al de kostprijs van de 
verkopen (vooral bestaande uit het drukken en verspreiden) ruimschoots de behaalde omzet 
overschrijdt. De bestuurder heeft de curator laten weten dat hij dit na de opstart snel in de 
gaten kreeg, reden waarom hij heeft besloten om het eigen faillissement aan te vragen.

1.3 Balanstotaal

€ 44.699,00.

In het balansoverzicht valt vooral op de crediteurenpost van bijna € 40.000,00. Uit onderzoek 
blijkt dat vrijwel alle crediteuren, die vanaf de oprichting zijn ontstaan, per datum 
faillietverklaring nog steeds onbetaald zijn en derhalve op de crediteurenlijst zijn genoteerd. 
Behoudens personeel (aan wie het salaris tot en met de maand augustus 2017 is betaald) lijkt, 
een uitzondering daargelaten, nagenoeg geen enkele crediteur betaald. Wel zijn er in de 
maand augustus 2017 betalingen verricht aan Uitgeverij Bussloo B.V. Zie hierna onder punt 7 
(Rechtmatigheid). 

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen

Voor zover bekend geen.
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1.6 Huur

Gefailleerde huurde een deel van het kantoor, inclusief faciliteiten, van Uitgeverij Bussloo B.V. 
Uitgeverij Bussloo B.V. is volgens de bestuurder huurder van het pand aan de Paardenwal te 
Zutphen. Er is geen huurovereenkomst op schrift gesteld. 
De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de huurovereenkomst, voor 
zover aanwezig, opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

De onderneming heeft een kort bestaan gehad. De onderneming is gestart vanaf mei 2017. De 
bedoeling was om wekelijks een krant uit te geven, genaamd De Zutphenees Uiteindelijk zijn 
er circa 12 uitgaven geweest. De advertentie-inkomsten waren evenwel teleurstellend en 
bleven fors achter ten opzichte van de kosten. Alleen al de kostprijs van de verkopen blijkt 
bijna het dubbele van de uiteindelijk gerealiseerde omzet. De krant werd, zo blijkt, door lezers 
goed ontvangen, doch het betrof een gratis uitgave. De omzet moest worden behaald uit de 
advertenties. Zoals aangegeven was die ruimschoots onvoldoende. Bestuurder laat weten vrij 
snel te hebben ingezien dat de advertentie-inkomsten ruimschoots onvoldoende waren. 
Vandaar dat is besloten tot eigen aangifte.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

22 september 2017.

2.4 Werkzaamheden

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de dienstverbanden van de 
twee werknemers opgezegd, zulks met inachtneming van de volgens de Faillissementswet 
geldende opzegtermijn.
De curator heeft, samen met de buitendienstmedewerker van het UWV, de werknemers 
uitgenodigd voor een UWV-intakebijeenkomst op 27 september 2017 op het kantoor van de 
curator. Dit teneinde de werknemers in de gelegenheid te stellen om ingevolge de artikelen 61 
tot en met 68 WW vorderingen in te dienen bij het UWV, in verband met het overnemen van de 

werknemer heeft afgebeld wegens ziekte. De curator heeft met de buiten-dienstmedewerker 
afgesproken dat hij met deze werknemer contact zal opnemen. Het lijkt erop dat het UWV alle 
loonachterstanden zal kunnen overnemen. 
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De bestuurder laat weten dat niet alleen kantoorruimte maar ook alle daarbij behorende 
faciliteiten werden gehuurd van Uitgeverij Bussloo B.V. Gefailleerde had derhalve geen 
bedrijfsmiddelen in eigendom. De balans vermeldt in dat verband evenmin enig actief.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Zie hiervoor.

De curator heeft de Belastingdienst nog wel op de hoogte gesteld van de hiervoor genoemde 
afspraak tussen gefailleerde en Uitgeverij Bussloo B.V. Formeel is er voor wat betreft de 
gehuurde ruimte sprake van de bodem van failliet. Bodemzaken op die bodem, in eigendom 
toebehorende aan derden, zouden ingevolge de Invorderingswet door de fiscus beslagen 
kunnen worden. Of de Belastingdienst daartoe overgaat, is de curator tot op heden niet 
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

3.15 Andere activa: Beschrijving

ABN AMRO Bank 
Per datum faillietverklaring bleek gefailleerde een bankrekening te hebben bij de ABN AMRO 
Bank. Volgens opgave van de ABN AMRO Bank was er per datum faillissement een saldo van 
€ 601,30. Door de ABN AMRO Bank is overgemaakt een bedrag van € 589,35. De curator zal 
de ABN AMRO Bank vragen om ook het restant over te maken.

Uitgave De Zutphenees
Er hebben zich partijen gemeld met interesse in overname van de krant De Zutphenees
althans het concept. Daarbij ook interesse in de handelsnaam De Zutphenees en de daarbij 
behorende domeinnaam en website. De curator heeft aangegeven dat daarbij dan ook 
overname van klantenbestand mogelijk is. Onderzoek volgt of en zo ja op welke wijze 
overname mogelijk is.

De ABN AMRO Bank heeft ook het restant ad € 489,35 op de boedelrekening 
bijgeschreven. 

Uiteindelijk zijn er geen mogelijkheden gebleken om de krant De Zutphenees althans 
het concept en alles wat daartoe behoort te verkopen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Tot op heden € 589,35.

€ 601,30 + 589,35 = € 1.190,65.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

- Incasso restant bij ABN AMRO Bank;
- Onderzoeken mogelijkheden verkoop De Zutphenees handelsnaam, do-meinnaam en 
klantenbestand.  
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Verder geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Per datum faillissement is de curator ter hand gesteld een debiteurenlijst met een totaal 
openstaand bedrag groot € 3.500,66. Daarop is inmiddels betaald € 931,75. Er staat derhalve 
nog open € 2.568,91. Van een aantal debiteuren heeft de curator, naar aanleiding van de door 
hem verzonden brief, klachten ontvangen omtrent de verrichte werkzaamheden, als gevolg 
waarvan de betreffende debiteur niet bereid is om de factuur te voldoen. 
Nadere werkzaamheden volgen.

Aan prefaillissementsdebiteuren is betaald totaal € 1.207,51.
Overige debiteuren hebben of zonder bericht niet betaald of niet betaald met de 
mededeling dat werkzaamheden niet goed zouden zijn verricht. De curator onderzoekt 
of het zinvol is om ter zake nadere maatregelen te doen treffen. 

4.2 Opbrengst

€ 931,75.

€ 1.207,51. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Nadere incasso van debiteuren.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Niet van toepassing.

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Zie hiervoor, verder geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er hebben zich partijen gemeld met interesse in overname van de krant De Zutphenees
althans het concept. Daarbij ook interesse in de handelsnaam De Zutphenees en de daarbij 
behorende domeinnaam en website. De curator heeft aangegeven dat daarbij dan ook 
overname van klantenbestand mogelijk is. Onderzoek volgt of en zo ja op welke wijze 
overname mogelijk is.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie hiervoor.  

Pagina 7 van 11

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

02-01-2018Datum:Nummer: 2



6.6 Doorstart: Opbrengst

Nog niet bekend.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Nader onderzoek naar de mogelijkheden van verkoop van de uitgave De Zutphenees
handelsnaam, domeinnaam en klantenbestand.

Zoals hiervoor aangegeven zijn er geen mogelijkheden gebleken tot verkoop van 
uitgave De Zutphenees handelsnaam, domeinnaam en/of klantenbestand.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Nader onderzoek volgt.

De boekhouding is bijgehouden. De administratie is goed verwerkt, dusdanig dat op 
ieder moment de rechten en plichten van onderneming konden worden gekend.

7.2 Depot jaarrekeningen

Nader onderzoek volgt.

De onderneming heeft te kort bestaan voor een depotverplichting. Uit de 
kolommenbalans kan wel een balans en verlies en winstrekening worden herleid. Dat 
geeft voldoende inzicht.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Nader onderzoek volgt.

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Nader onderzoek volgt.

Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Nader onderzoek volgt.

De curator is opgevallen dat van de bankrekening van gefailleerde betalingen zijn verricht, 
namelijk € 1.300,00 op 3 augustus 2017, € 1.000,00 op 13 augustus 2017 en € 850,00 op 17 
augustus 2017, aan de andere onderneming van de heer Huismans, Uitgeverij Bussloo B.V. 
De curator heeft de heer Huismans laten weten dat te duiden als een selectieve betaling, 
terwijl op dat moment bekend was dat andere crediteuren niet werden betaald, niet konden 
worden betaald, de activiteiten op korte termijn zouden worden gestaakt en een faillissement 
onvermijdelijk was. Daarbij is van belang dat een zeer beperkt deel van de crediteuren die 
vanaf de oprichting van de B.V. zijn ontstaan, blijkt te zijn betaald. In de situatie dat evident is 
dat er ruimschoots onvoldoende inkomsten zijn om crediteuren te betalen en de verwachting is 
dat die situatie niet verandert, resulterend in een eigen aangifte tot faillietverklaring, had de 
heer Huismans, naar mening van de curator, niet mogen kiezen voor de betalingen aan 
Uitgeverij Bussloo B.V., daar waar andere crediteuren onbetaald zijn gebleven en Uitgeverij 
Bussloo B.V. op geen enkele wijze een voorrang had. 
De curator heeft de heer Huismans verzocht om het totaalbedrag van € 3.150,00 op de 
boedelrekening over te (laten) maken.  

De heer Huismans heeft zich door tussenkomst van zijn advocaat verweerd tegen de 
stelling van de curator. Uiteindelijk, na uitwisseling van standpunten, is aan de boedel 
een bedrag betaald van € 1.850,00, zulks tegen finale kwijting over en weer.  

7.6 Paulianeus handelen

Nader onderzoek volgt.

Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Nader onderzoek volgt.

In ieder geval incasso van het bedrag van € 3.150,00.

Zie hiervoor; verder geen. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

UWV: € 5.779,31 (66 lid 1 WW) en € 1.090,07 (66 lid 3 WW).

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 2.470,04 (3:288 e BW) en € 465,74 (66 lid 3 WW)  
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8.4 Andere pref. crediteuren

Geen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14.

16.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 132.393,02.

€ 132.689,66 (waarvan ingediend € 131.968,52).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden

Nader inventariseren crediteuren.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.
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10.2 Plan van aanpak

- Incasso restant bij ABN AMRO Bank;
- Onderzoeken mogelijkheden verkoop De Zutphenees handelsnaam, domeinnaam en 
klantenbestand;
- Nadere incasso van debiteuren;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- Incasso van het bedrag van € 3.150,00 van Uitgeverij Bussloo;
-  nader inventariseren crediteuren;
- overige bijkomende werkzaamheden. 

- Nadere incasso van debiteuren.

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.  

Binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie hiervoor.

Zie hiervoor.
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