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1. Aigemeen
Vanwege grat e concurrentie op de lokale markt li epen de inkomsten van het bedrijf sterk
terug. Hierdoor konden de schuld en niet met wor den betaald .
Het faillisseme nt we rd in oktober 2011 op eigen verzoek van de ven nootschap uitgesproken.
De dienstbetrekkingen met aile werknemers op een na werde n vear het uitspreken van de
failli ssem ent bee in digd. De werkneemster S. D. Roj er-Jacobs was korte tijd voar het
f ai lli sse ment op staa nd e vaet onts lagen; zij yacht met succes dit ants lag aa n. Zij diende haar
vordering in m et d e mededeling dat zij zich voor werk beschikbaa r hi eld. Hierna h eb ik de
dienstb etrekkin g m et ha ar, na verkrege n toe stemming, beeind igd. De cessa ntia aan de
we rkn emers we rd na het uitspreken van het fai llissement aan hen door de SVB uitgekeerd.
2. Schulden

3.

Boedelschulden
SVB (cessantia, bevoorrecht ex artikel 81 id 3 cessant ia LV.):
Susana D. Roje r-Jaco bs (loo n):

NAt 329.272,18
NAt
7.553,70

Preferente schulden
SVB t erzake va n premies AOV/AWW en ZV/OV totaal
Susa na D. Rojer-Ja co bs (loo n):

NAt 1.060.960,39
NAt
21.974,40

Concurr ente schuld en
14 co ncurrente schuld eisers voor t ot aal

NAt

143.112,18

Baten
Bij de MCB werd en kele dagen ge leden een rekening aangetroffen waar ee n sald o op sta nd
va n NAt 26.223,22 (bij het uitspreken van het f aillisse m ent in 2011 stand er nl et s op de
rekening). Deze r ekenin g is omgezet en fun gee rt nu als failli sseme ntsrekeni ng.
De vorderingen van d e onderneming werden bij akte van cessie tot zekerheid ove rgedragen
aan de Girobank. De inven tari s, machin es en voorrade n werden fiduciair ove rgedragen aa n de
bank.
De roerende goede re n van de onderne ming bevonden zich in Winkelce ntrum Colo n en
bestonden uit ee n voorraad kleding, oude naai machines (di e aile wa r en ve rroest en

vastgelopen), rollen stof en nog wat afgeschreven inventaris. Met toestemming van de
rechter-co mmissa ris zijn de roerende goederen verkocht voor een bed rag van
NAt 100.000,-- aan de heer Lionel Freitas-Franca.
Nauw verbonden met Trepo is de onderneming die eigenaar was van Win kelcentrum Colon.
De Girobank had aan be ide vennootschappen krediet verleend en als zekerheid ondermeer
fiduciair overgedragen gekregen de hiervoor genoemde roerende goederen. Trepo had een
rekeningcourant sch uld van bijna NAt 100.000,-- en de vennootschap die eigenaar is va n het
W inkelcentrum had een schuld van NAt 7.000.000,--. Doordat er kruisga ranties waren
afgegeven werd de opbrengst van de roerende goederen eerst afgeboekt op de
reken ingcourant schuld van Trepo en werd het restant in mindering gebracht op de schuld van
de andere vennootschappen. De bank gin g akkoord met de verkoop van de roerende goederen
voor het bed rag van NAt 100.000,--.
Aan de beedel is door de bank een bijdrage gegeven van NAt 10.000,--.
Het saldo op de fai llissementsrekening is - na aftre k van de advertentiekosten en bijschrijving
van de boedelbijdrage - NAt 36. 100,86.
4 . Diversen

Het heeft ruim 2 jaa r geduurd voordat de heer Freitas de koopsom had afbetaald, maar dat
heeft uiteindelijk nu plaatsgevonden.
Er zijn geen werkzaamheden meer in het faillissement te ve rri chte n, zodat ik kan afwikkelen.
Ik ze nd u hierbij mijn verzoek tot sala risbepa ling.
In het begeleidend schrijven zal ik u verzoeken om een forfa itair bed rag t e bepalen voor de nag te
beta len advertentiekosten.
Na uitbetaling van het sa laris en de advertentiekosten zal het overblijvende saldo worden
uitgekeerd aan de boedelschu ldeise r de SVB, di e bevoorrecht is ex artikel 8 li d 3 van de cessantia
landsverordening boven de boedelvordering van de ex werkneemste r Rojer. De SVB za l slech ts
een klein deel va n haar vordering ontvangen.
Tot slot ve rzoe k ik u het f ailli ssement op te heffen wege ns gebrek aan baten.
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