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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Recycling Mij. "Feniks" B.V. 09-05-2018 
 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Recycling Mij. 
"Feniks" B.V. (hierna: "Feniks"), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 37044470, statutair gevestigd Gemeente Amsterdam, 
vestigingsadres: Gyroscoopweg 144 D, 1042 AZ, Amsterdam.

09-05-2018 
 2

Volgens de akte van algehele statutenwijziging van 2 september 2016 heeft 
Feniks onder meer ten doel "Het verwerken van afvalstoffen tot nieuwe 
grondstoffen of gebruiksklare eindproducten, alsmede de handel in afvalstoffen 
en daarmee of daaruit vervaardigde producten, advisering dienaangaande 
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, welke direkt dan wel 
indirekt verband houden met het vorenstaande, zulks in de meest ruime zin 
van het woord".

09-05-2018 
 2

Verslagnummer 6
Datum verslag 21-05-2019
Insolventienummer F.13/18/4
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000021909:F001
Datum uitspraak 09-01-2018

R-C mr. IM Bilderbeek
Curator mr J.L. van den Heuvel



Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 2.420.825,00 € -552.274,00 € 905.627,00

2016 € 2.569.957,00 € -73.724,00 € 495.978,00

2015 € 4.085.050,00 € -352.032,00 € 1.223.471,00

Voor de jaren 2015 en 2016 zijn jaarrekeningen opgesteld. De gegevens van 
2017 zijn afkomstig uit de administratie.

09-05-2018 
 2

6 09-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 126.637,30

09-05-2018 
 2

Boedelsaldo
€ 111.477,01

07-08-2018 
 3

Boedelsaldo
€ 117.544,58

23-11-2018 
 4

Boedelsaldo
€ 109.315,63

21-05-2019
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

van
9-2-2018

t/m
8-5-2018

09-05-2018 
 2

van
7-8-2018

t/m
22-11-2018

23-11-2018 
 4

van
23-11-2018

t/m
18-2-2019

19-02-2019 
 5

van
19-2-2019

t/m
20-5-2019

21-05-2019
 6

Verslagperiode Bestede uren

2 88,40 uur

3 10,40 uur

4 25,10 uur

5 7,20 uur

6 1,20 uur

totaal 132,30 uur

Bestede uren periode 09-01-2018 t/m 08-02-2018: 47,2 uur
Bestede uren periode 09-02-2018 t/m 08-05-2018: 41,2 uur

09-05-2018 
 2

1. Inventarisatie



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Feniks is op 17 oktober 1980 opgericht. Sinds 3 december 2015 is de enig 
bestuurder van Feniks de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Sjoske Beheer B.V., een vennootschap waarvan de heer 
Adrianus Christiaan Gerardus van Beurden enig aandeelhouder en bestuurder 
is. Het aandelenkapitaal van Feniks is als volgt verdeeld:
- Sjoske Beheer B.V.60 %
- Stichting Administratiekantoor Aandelen B Recycling Mij. Feniks B.V.: 40 %

09-05-2018 
 2

Feniks was bij aanvang faillissement als gedaagde partij betrokken bij een 
gerechtelijke procedure bij de Rechtbank Noord-Nederland, sectie kanton. 
Deze procedure is aanhangig gemaakt door een voormalig werknemer die van 
oordeel is dat Feniks een transitievergoeding verschuldigd is omdat het 
dienstverband ten minste twee jaar heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst 
door werkgever is opgezegd. Op 24 januari 2018 is een beschikking afgegeven 
waarbij de kantonrechter heeft geoordeeld dat aan de werknemer een 
transitievergoeding toekomt. 
De (indirect) bestuurder heeft laten weten dat Feniks niet bij andere lopende 
procedures betrokken is.

09-05-2018 
 2

De (indirect) bestuurder heeft een overzicht verstrekt van door Feniks 
afgesloten verzekeringsovereenkomsten. Een aantal polissen is c.q. wordt per 
1 januari 2018 beëindigd. Eventuele nog bestaande 
verzekeringsovereenkomsten waarvan voortzetting niet langer noodzakelijk is, 
zullen – voor zover nog nodig – worden beëindigd.

09-05-2018 
 2

Feniks heeft ingaande 1 april 2016 een huurovereenkomst gesloten met de 
verhuurder van de bedrijfsruimte gelegen aan de Gyroscoopweg 144 te 
Amsterdam, bestaande uit kantoorruimte, algemene ruimte en 12 
parkeerplaatsen. De (indirect) bestuurder heeft laten weten dat de huur tot en 
met november 2017 is voldaan. De huurovereenkomst is met instemming van 
de rechter-commissaris, overeenkomstig artikel 39 Fw, opgezegd met 
inachtneming van de kortst mogelijke opzegtermijn. Aan de verhuurder is door 
Feniks een bankgarantie met een maximumbedrag van EUR 13.476,36 
verstrekt. De na verrekening van de bankgarantie resterende vordering van de 
verhuurder is als boedelvordering in het faillissement genoteerd.

Op 9 april 2018 heeft curator de sleutels van het -ontruimde- bedrijfspand aan 
de verhuurder overhandigd.

09-05-2018 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

Uit de stukken en uit toelichting van de (indirect) bestuurder blijkt het volgende 
met betrekking tot de achtergrond van het faillissement.
Feniks was tot november 2015 onderdeel van Ballast Nedam, van welke 
onderneming zij automatisch opdrachten kreeg. Door het wegvallen van enkele 
grote opdrachtgevers werd het omzetverlies zodanig ernstig dat er geen enkel 
perspectief was op een rendabele bedrijfsvoering. Acquisitiepogingen om 
nieuwe klanten/opdrachtgevers te werven hebben niet tot succes geleid. Er 
was geen financieel herstel te verwachten, om welke reden besloten is de 
activiteiten van de vennootschap te staken en het UWV te verzoeken om 
toestemming te verlenen om de arbeidsovereenkomsten met de werknemers 
op te zeggen. Na verkregen toestemming van het UWV zijn de 
arbeidsovereenkomsten opgezegd tegen 31 december 2017.

09-05-2018 
 2



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
1

Ten tijde van de uitspraak van het faillissement waren er geen 
personeelsleden meer in dienst bij Feniks. Volgens mededelingen van de 
(indirect) bestuurder zijn de arbeidsovereenkomsten met de werknemers eind 
2017 na verkregen toestemming van het UWV opgezegd. De dienstverbanden 
zijn op 31 december 2017 geëindigd. Curator heeft voorts op 16 januari 2018 
de dienstverbanden beëindigd, voor zover deze nog niet geëindigd waren. Het 
UWV heeft op 22 januari 2018 een collectieve bijeenkomst voor de 
werknemers georganiseerd aangezien nog niet alle loonbestanddelen (o.a. 
salaris periode 13, vakantiegeld en resterende vrije dagen 2017) waren 
uitbetaald.

09-05-2018 
 2

Personeelsleden
1

Niet bekend.

09-05-2018 
 2

Datum Aantal Toelichting

16-1-2018 6 Afgewikkeld; zie verslag 1

totaal 6

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Volgens via het Kadaster verkregen
informatie zijn er geen onroerende zaken op
naam van Feniks geregistreerd.

totaal € 0,00 € 0,00



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

kantoormeubilair en hardware € 2.722,50

totaal € 2.722,50 € 0,00

De bedrijfsmiddelen van Feniks bestaan uit kantoormeubilair (bureaus, lampen, 
ladenblokken e.d.) en hardware apparatuur (computers met toebehoren, 
printers, laptops e.d.). Na verkregen toestemming van de rechter-commissaris 
zijn de bedrijfsmiddelen getaxeerd. Inmiddels heeft curator de rechter-
commissaris verslag uitgebracht omtrent de taxatie en een voorstel voor de 
w ijze van verkoop gedaan.

In de afgelopen verslagperiode zijn de bedrijfsmiddelen van Feniks verkocht 
voor een bedrag van € 2.722,50, inclusief BTW. De koper heeft tevens 
zorggedragen voor ontruiming van het bedrijfspand en bezemschone 
oplevering.

09-05-2018 
 2

De fiscus heeft voorrecht op bodemzaken. 09-05-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Er is geen sprake van voorraden en/of
onderhanden werk.

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Woordmerk FENIKS € 6.050,00 € 0,00

totaal € 6.050,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft curator desgevraagd laten 
weten dat er geen kentekens op naam staan of stonden geregistreerd in het 
jaar voorafgaand aan de uitspraak van het faillissement. 
Het woordmerk FENIKS is via het Benelux merkenregister op naam van de 
gefailleerde vennootschap geregistreerd. Curator zal op korte termijn (laten) 
nagaan of tegeldemaking van dit woordmerk mogelijk is.

09-05-2018 
 2

Curator heeft met meerdere potentiële geïnteresseerden contact gezocht over 
de verkoop van het woordmerk FENIKS. Curator zal dit traject in de komende 
verslagperiode voortzetten.

07-08-2018 
 3

Het woordmerk FENIKS is in de afgelopen verslagperiode verkocht voor een 
bedrag van € 6.050,00, inclusief BTW.

23-11-2018 
 4

Onderzoek stukken en registers en correspondentie diverse betrokkenen. 09-05-2018 
 2

Contact potentiële geïnteresseerden woordmerk. 07-08-2018 
 3

Onderzoek stukken, correspondentie en telefonisch contact diverse partijen in 
verband met de verkoop van het woordmerk, onderhandelingen over verkoop 
woordmerk, opstellen koopovereenkomst.

23-11-2018 
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Overzicht faillietverklaring € 70.000,49 € 25.402,10

totaal € 70.000,49 € 25.402,10 € 0,00

Uit het bij de eigen aangifte faillietverklaring gevoegde overzicht van 
openstaande posten blijkt dat het te vorderen saldo op 12 december 2017 
EUR 70.000,49 bedraagt. De incasso van de openstaande vorderingen heeft 
curator inmiddels ter hand genomen. Volgens opgave van de (indirect) 
bestuurder heeft één debiteur tevens een (hogere) tegenvordering op Feniks 
en zou er mogelijk verrekend kunnen worden. 
Uit de correspondentie met de raadsman van de debiteur met een 
tegenvordering lijkt te volgen dat indien er verrekend wordt, er sprake is van 
een hogere tegenvordering. Deze tegenvordering lijkt op het eerste gezicht 
terecht te zijn. 
Alle overige openstaande vorderingen zijn inmiddels voldaan.

09-05-2018 
 2

De curator is ervan op de hoogte geraakt dat Feniks een bedrag van € 24.333 
in depot heeft staan bij een derde partij, welk bedrag mogelijk geheel dan wel 
gedeeltelijk in mei 2019 vrijvalt aan Feniks.

07-08-2018 
 3

Onderzoek stukken en correspondentie debiteuren. 09-05-2018 
 2

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 09-05-2018 
 2

In de afgelopen periode is de bij Rabobank aangehouden 
bedrijfsspaarrekening opgeheven. Het saldo van € 17,57 is overgeboekt naar 
de faillissementsrekening.

23-11-2018 
 4

Volgens opgave van de (indirect) bestuurder zijn er door Feniks geen 
leaseovereenkomsten aangegaan.

09-05-2018 
 2



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

De (indirect) bestuurder heeft laten weten dat er geen 
financieringsovereenkomsten door Feniks zijn aangegaan en er derhalve geen 
zekerheden zijn verstrekt. De Rabobank heeft kenbaar gemaakt dat er geen 
zekerheden aan haar zijn verstrekt.

Aan de verhuurder van het bedrijfspand is een bankgarantie van € 13.476,36 
verstrekt, welke in de afgelopen periode is uitgekeerd.

09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2

Alle bekende crediteuren zijn aangeschreven. Tot op heden is niet gebleken 
van leveringen onder eigendomsvoorbehoud.

09-05-2018 
 2

Tot op heden is niet gebleken van enig retentierecht. 09-05-2018 
 2

Tot op heden is niet gebleken van reclamerechten. 09-05-2018 
 2

Correspondentie en telefonisch overleg Rabobank, aanschrijven 
handelsbanken. 
Afw ikkeling saldo bankrekening en bankgarantie met Rabobank.

09-05-2018 
 2



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. De bedrijfsactiviteiten zijn eind 2017 beëindigd. 09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2

Doorstarten onderneming

De (indirect) bestuurder heeft curator desgevraagd laten weten niet bekend te 
zijn met geïnteresseerden voor een doorstart. Evenmin hebben gegadigden 
voor een doorstart zich gemeld.

09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2

Bespreking en correspondentie bestuurder. 09-05-2018 
 2

7. Rechtmatigheid

De administratieve bescheiden van Feniks zijn deels fysiek en deels digitaal 
aangeleverd. De administratie zal worden onderzocht.

09-05-2018 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft de administratie aan een onderzoek onderworpen. Naar 
aanleiding van dat onderzoek heeft de curator een aantal vragen aan de 
(indirect bestuurder) van Feniks gesteld, die door de (indirect) bestuurder zijn 
beantwoord. Vervolgens heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de 
curator en de (indirect) bestuurder, waar de (indirect) bestuurder een nadere 
toelichting heeft gegeven op de administratie en de oorzaken van het 
faillissement. Op basis van deze nadere toelichting zal de curator het 
onderzoek van de administratie afronden. Dit zal naar verwachting in de 
volgende verslagperiode plaatsvinden.

23-11-2018 
 4

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en de curator heeft aan de rechter-
commissaris verslag uitgebracht van zijn bevindingen. Er zijn door de curator 
geen onregelmatigheden geconstateerd.

19-02-2019 
 5

Volgens via de Kamer van Koophandel verkregen informatie is de jaarrekening 
2016 op 11 mei 2017 gedeponeerd.

09-05-2018 
 2

Feniks kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap volgens art. 396 
lid 1 Boek 2 BW en is vrijgesteld van accountantscontrole.

09-05-2018 
 2

Uit het (vervangend exemplaar van het) aandeelhoudersregister blijkt dat de 
aandelen zijn volgestort.

09-05-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is nog niet afgerond.

09-05-2018 
 2

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie 7.1.

23-11-2018 
 4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is geen sprake van onbehoorlijk 
bestuur.

19-02-2019 
 5



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

7.6 Paulianeus handelen

Het onderzoek naar paulianeus handelen is nog niet afgerond.

09-05-2018 
 2

7.6 Paulianeus handelen

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. De stukken geven geen aanleiding 
te veronderstellen dat sprake is van paulianeus handelen.

19-02-2019 
 5

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet verricht. 09-05-2018 
 2

Zie 7.1. 23-11-2018 
 4

Onderzoek administratie. 09-05-2018 
 2

Onderzoek stukken en administratie, correspondentie en bespreking met 
(indirect) bestuurder.

23-11-2018 
 4

Bestuderen administratie, correspondentie met (indirect) bestuurder, verslag 
rechtmatigheidsonderzoek.

19-02-2019 
 5

8. Crediteuren

€ 4.682,26

Salaris curator: p.m.
ClaimsAgent (online crediteurenadministratie): p.m.
Keij & Stefels B.V., huur boedelperiode (restant): € 4.682,26

09-05-2018 
 2



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 15.331,00

Loonheffingen periode 12 van 2017: € 15.331,=.

In de afgelopen periode is de door de Belastingdienst gevraagde informatie 
over de aangifte omzetbelasting december 2017 verstrekt. Curator is nog in 
afwachting van een aanslag over deze periode. Voorts is, aan de hand van de 
administratie van Feniks, door curator inzicht verschaft in de 
hoogstwaarschijnlijk ten onrechte in vooraftrek gebrachte omzetbelasting. Er is 
nog geen reactie van de Belastingdienst ontvangen.

09-05-2018 
 2

€ 61.914,00

De Inspecteur heeft naar aanleiding van de door curator verstrekte informatie 
laten weten voornemens te zijn een naheffingsaanslag omzetbelasting op te 
leggen van € 120.494. Daarnaast is een teruggaaf van € 73.911 verleend naar 
aanleiding van de gedane aangifte Omzetbelasting december 2017. Per saldo 
komt de vordering omzetbelasting uit op € 46.583.

07-08-2018 
 3

€ 42.443,17

Het UWV heeft een loonvordering ex art. 66 lid 1 WW van € 42.443,17 
ingediend.

09-05-2018 
 2

€ 46.639,03

Het UWV heeft een herziene loonvordering ingediend.

07-08-2018 
 3

€ 43.639,03

In het vorige verslag is de vordering van het UWV onjuist vermeld.

23-11-2018 
 4

Zie ook 1.4. Op grond van artikel 7:673c lid 1 BW heeft curator de ingediende 
vordering in verband met een door de kantonrechter aan een voormalig 
werknemer toegekende transitievergoeding van € 77.000,= vooralsnog 
genoteerd op de lijst van betw iste vorderingen.

09-05-2018 
 2

€ 1.221,14

Een voormalig werknemer heeft een preferente vordering in verband met 
ingehouden maar niet afgedragen pensioenpremies ingediend van € 1.221,14. 
Op grond van de loongarantieregeling kon slechts een gedeelte van de 
vordering door het UWV aan de werknemer worden uitgekeerd.

07-08-2018 
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

14 09-05-2018 
 2

16 23-11-2018 
 4

17 19-02-2019 
 5

€ 454.193,66 09-05-2018 
 2

€ 435.181,50 23-11-2018 
 4

€ 435.635,62 19-02-2019 
 5

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er te zijner tijd een uitkering aan de 
concurrente crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

09-05-2018 
 2

Het faillissementsdossier is aangemaakt bij www.crediteurenlijst.nl. Alle 
bekende crediteuren zijn aangeschreven met het verzoek hun vorderingen 
digitaal aan te melden. Voor zover crediteuren zich bij curator melden, zullen 
de vorderingen in het faillissementsdossier worden ingevoerd.

09-05-2018 
 2



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn door curator (vooralsnog) geen procedures aanhangig gemaakt. 09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2

Niet van toepassing. 09-05-2018 
 2



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

In de komende periode zal curator zich verder richten op de verkoop van het 
merk FENIKS. Voorts zal worden aangevangen met het onderzoek van de 
administratie, het rechtmatigheidsonderzoek alsmede het (verder) 
inventariseren van de schuldenlast.

09-05-2018 
 2

In de komende periode verwacht curator het onderzoek naar de administratie 
en de oorzaken van het faillissement af te kunnen ronden.

23-11-2018 
 4

Eind mei 2019 vindt afw ikkeling van het bij een derde in depot staande bedrag 
van € 24.333 plaats en zal duidelijk worden of, en zo ja welk, bedrag vrijvalt 
aan Feniks.

19-02-2019 
 5

Nog niet bekend. 09-05-2018 
 2

21-8-2019 21-05-2019 
 6

Onderzoek stukken, correspondentie en verslaglegging. 09-05-2018 
 2

Bijlagen


