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VIJFDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT 

VAN 

AKAR KUNSTSTOFFEN B.V. 

 

 

 

Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AKAR 

KUNSTSTOFFEN B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 

(1115 AC) Duivendrecht aan de Molenkade 48-49, ingeschreven in 

het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam 

onder nummer 29038442. 

Faillissementsnummer : F 10/902 (S 10/61) 

Datum uitspraak : 17 december 2010 (surseance 23 november 2010) 

Uitgesproken op : eigen aangifte 

Bewindvoerder (thans curator) : mr. F. Kemp (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB 

Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: 

kemp@fortadvocaten.nl) 

Rechter-commissaris  : mr. M.J.E. Geradts 

 

Activiteiten onderneming : Voegafdichtingsbedrijf. 

Omzetgegevens  : 2009: EUR 1.177.871  

   2008: EUR 1.219.809 

   2007: EUR 1.098.448 

   2006: EUR 1.172.510 

Personeel gemiddeld aantal : 18 

 

Datum verslag : 11 juli 2012 

Verslagperiode : 24 november 2011 - 10 juli 2012 

Bestede uren in verslagperiode : 7,3 uren  

Bestede uren totaal : 10,2 uren (exclusief surseance) 

 

Saldo faillissementsrekening : EUR 5.032,48 

 

 

ALGEMENE INLEIDING 

 

De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en 

surseances van betaling 2009.  

 

Indien de werkzaamheden in een bepaald hoofdstuk zijn afgesloten zal worden verwezen naar 

voorgaande verslagen. De inhoud van eerdere verslagen wordt gehandhaafd voor zover daarvan niet 

uitdrukkelijk wordt afgeweken. 

 

Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van Fort Advocaten N.V. te Amsterdam en 

die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 
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1. INVENTARISATIE 

 

1.1 Directie en organisatie 

Akar Kunststoffen B.V. maakt onderdeel uit van de zogenaamde Akar-groep. Aan het hoofd van 

deze groep staat Akar Roztan Exploitatie Maatschappij B.V. 

 

Akar Roztan Exploitatie Maatschappij B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Akar B.V., 

Akar Renovatie & Advies B.V., Akar Kunststoffen B.V. en Roztan B.V. De aandelen in Akar 

Roztan Exploitatie Maatschappij B.V. worden (indirect) in gelijke verhouding gehouden door de 

heren A.C. Willemsen, M. la Grouw, B. la Grouw en J. Brinkmann. Zij vormen ook het bestuur van 

Akar Roztan Exploitatie Maatschappij B.V.  

 

1.2 Oorzaak faillissement 

De personeelslasten drukten zwaar op de Akar-groep, omdat salarissen moesten worden betaald 

ongeacht of er (door weersomstandigheden) werk kon worden uitgevoerd en dus inkomsten 

werden gegenereerd. Voorheen bestonden hiervoor (financiële) regelingen, waardoor de lastige 

periodes in de winter en zomer konden worden opgevangen. Deze regelingen zijn echter 

grotendeels opgeheven. De groep heeft geprobeerd om de lasten terug te dringen door een 

overgang te maken naar het werken met ZZP’ ers, maar kwam in een spagaat terecht omdat 

sommige opdrachtgevers verlangen dat vast personeel wordt ingezet. 

 

Daarnaast heeft de huisbankier medio 2010 de financieringsruimte aanzienlijk beperkt als gevolg 

van een herwaardering van de zekerheden volgens nieuwe maatstaven.   

 

De curator doet nader onderzoek. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

2. PERSONEEL 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

3. ACTIVA 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

4. DEBITEUREN 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

5. BANK / ZEKERHEDEN 

 

5.1  Vordering van bank(en) 

Coöperatieve Rabobank Rijnstreek U.A. heeft twee leningen verstrekt. Bij de verlening van de 

voorlopige surseance bedroegen de resterende hoofdsommen van de leningen circa 

EUR 500.000 respectievelijk EUR 180.000. 

 



 

631926.1 

 

3 

 

Daarnaast heeft de Rabobank een krediet in rekening-courant verstrekt tot een bedrag van 

maximaal EUR 800.000. Van dit krediet werd circa EUR 700.000 gebruikt. Medio 2010 heeft de 

Rabobank de verstrekte zekerheden opnieuw gewaardeerd. Tot dat moment werden vorderingen 

op debiteuren, voor wie een contractueel verpandingsverbod gold, altijd meegeteld in de 

berekening van de zekerheden. Deze berekeningsmethode is zonder overleg met de Akar-groep 

door de Rabobank gewijzigd, waarna de debiteuren met verpandingsverboden niet langer werden 

meegeteld. Dit vormde voor de Rabobank een aanleiding om op 25 oktober 2010 per direct het 

krediet te verlagen van EUR 800.000 tot EUR 465.000. Op 5 november 2010 is het krediet 

verlaagd naar EUR 430.000 en op 25 november 2010 tot EUR 383.000. 

 

De curator onderzoekt (de rechtmatigheid van) de verlagingen van de kredietlimiet. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare verslagen. 

  

 

7. RECHTMATIGHEID 

 

7.1 Onbehoorlijk bestuur 

In onderzoek. 

 

7.2 Paulianeus handelen 

In onderzoek. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

8. CREDITEUREN 

 

Crediteuren kunnen hun vordering schriftelijk en onderbouwd met bewijsstukken bij de curator 

(voormalig bewindvoerder) indienen. Een eventuele aanspraak op een voorrecht, retentierecht, 

eigendomsvoorbehoud en/of enig ander recht moet worden opgegeven. De contactgegevens van 

de curator (voormalig bewindvoerder) staan op het voorblad van dit verslag vermeld.  

 

De vorderingen die in de surseances van betaling zijn ingediend zijn overgenomen op de lijst van 

ingediende vorderingen in de faillissementen. 

 

8.1 Boedelvorderingen 

Salaris curator & kosten: PM 

UWV: EUR 116.970,47 

 

8.2 Preferente vordering van de fiscus 

EUR 23.355 

 

8.3 Preferente vordering van het UWV 

EUR 52.442,86 
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8.4 Andere preferente crediteuren 

Niet van toepassing. 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

1 crediteur heeft een concurrente vordering ingediend. Daarnaast heeft UWV een concurrente 

vordering voor pensioenpremies van na datum faillissement. 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

EUR 141.360,42 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 

Opheffing wegens gebrek aan baten ex artikel 16 Fw.  

 

 

9. PROCEDURES 

 

Verwezen wordt naar de voorgaande openbare verslagen. 

 

 

10. OVERIG 

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement 

Onbekend.  

 

10.2 Plan van aanpak 

Aandacht zal worden besteed aan de beperking van het krediet door de bank en het onderzoek 

naar rechtmatigheden. 

 

10.3 Indiening volgend verslag 

Over zes maanden. 

 

 

Opgemaakt, getekend en gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 11 juli 2012. 

 

 

 

 

F. Kemp, 

curator 


