
 

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

Nummer: 6 (eindverslag) Datum: 2 mei 2013 

 
 

 

Gegevens gefailleerde: Geert Jan Nijhof (25-07-1956), wonende te (9561 

RM) Ter Apel te Ds. Fleischerstraat 46, 

handelend onder de naam Triple T Ranch. 

Faillissementsnummer: F11/294 

Datum uitspraak: 6 december 2011 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 12 januari t/m 2 mei 2013 

Bestede uren in verslag periode:  11:12 

Bestede uren totaal: 72:42 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Gefailleerde is een natuurlijk persoon.  

Gefailleerde heeft in het eerste gesprek met de curator 

verzwegen dat hij de onderneming Triple T Ranch 

exploiteert.. Gefailleerde heeft in het gesprek met de curator 

ontkend nog als ondernemer actief te zijn en beweerde dat hij 

momenteel geen werk of inkomen heeft en financieel wordt 

onderhouden door zijn zoon, bij wie hij in huis woont.  

Gefailleerde blijkt echter bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven te staan onder de naam “Triple T Ranch”, 

gevestigd aan de Sellingerstraat 45 te Ter Apel. Dit adres 

blijkt niet correct; in werkelijkheid is de onderneming 

gevestigd aan de Viaducstraat 153a in Ter Apel. Het gaat om 

een ‘western’-manege met paardenpension.  

Inmiddels heeft gefailleerde toegegeven inderdaad eigenaar te 

zijn van deze onderneming. De aard en omvang van de 

onderneming zijn in onderzoek. 

De curator heeft gefailleerde laten weten dat het hem niet is 

toegestaan de onderneming voort te zetten. 

 

1.2 Winst en verlies : Onbekend. Ondanks herhaalde verzoeken van de curator heeft 

de heer Nijhof nog niet de gevraagde administratie afgegeven. 

Een deel van de administratie is inmiddels beschikbaar. Deze 

is echter niet toereikend om op eenvoudige wijze het resultaat 

van de onderneming te kunnen bepalen. 

 

1.3 Balanstotaal : Onbekend 
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1.4 Lopende procedures : Geen 

1.5 Verzekeringen : Zorgverzekering 

1.6 Huur : Niet van toepassing: gefailleerde woont in bij zijn zoon in 

diens woning en is geen huur verschuldigd. 

1.7 Oorzaak faillissement : Het faillissement is aangevraagd door U. Twijnstra 

Veevoeders B.V.  

Gefailleerde heeft verzet aangetekend tegen het faillissement. 

De omvang van de schulden bleek echter zodanig hoog dat het 

verzet is ingetrokken. 

 Werkzaamheden : 18:18 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen. Volgens opgave van gefailleerde heeft hij enkele 

maanden geleden zijn onroerend goed in eigendom 

overgedragen. Deze eigendomsoverdracht wordt onderzocht 

(zie §4.1 en 7.6). 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : In onderzoek. 

2
e
 verslag: gefailleerde blijkt eigenaar van 4 paarden, een 

paardentrailer, enkele zadels en paardentuigen, en kantine-

inventaris van manege Triple T Ranch in Ter Apel. Deze 

bedrijfsactiva zijn inmiddels verkocht voor € 9.000,-. 

Deze koper, zoon van gefailleerde, heeft niet aan zijn 

betalingsverplichting voldaan. De curator heeft de koop, na 

ingebrekestelling, ontbonden en de koper aansprakelijk 
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gesteld voor de schade. 

De paardentrailer en de zadels met paardentuig zijn 

vervolgens verkocht aan een opkoper. 

3.6 Verkoopopbrengst : € 3.272,50 inclusief btw 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : In onderzoek 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : In onderzoek. Vermoedelijk heeft gefailleerde enkele 

paarden in eigendom.  

2
e
 verslag: Daarnaast is sprake van gerechtigdheid tot de 

handelsnaam Triple T Ranch en een klantenbestand. De 

bedrijfsactiva zijn inmiddels verkocht. zie §3.5 

4
e
 verslag: van Nationale Nederlanden is een 

verzekeringsuitkering ontvangen van  € 7.084,23 

3.13 Verkoopopbrengst : Zie §3.6 

 Werkzaamheden : 08:06 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : 4
e
 verslag: De curator heeft in het kader van eventuele 

Pauliana onderzoek verricht naar de verkoop en overdracht 

van onroerend goed door gefailleerde, welke overdracht 

plaatsvond op 13 januari 2011. Bij dit onderzoek is gebleken 

dat gefailleerde een vordering heeft op Platen. 

De heer Platen heeft het recht van erfpacht en enkele 

percelen grond van dhr. Nijhof gekocht voor € 250.000,-. 

Van die koopsom heeft dhr. Platen € 150.000,- voldaan. Het 

restant ad € 100.000,- bleef hij schuldig aan de heer Nijhof; 

dit werd omgezet in een renteloze lening.  

De lening van € 100.000,- zou door Platen ingelost worden 

door middel van verrekening met onder meer huurpenningen 

die Nijhof aan hem moest betalen. Nijhof zou namelijk de 

verkochte percelen terughuren. Dhr. Platen heeft aan de 

curator een verrekeningsoverzicht overgelegd op basis 

waarvan Nijhof nog geld verschuldigd zou zijn aan Platen. 
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Daarnaast stelt Platen dat hij nog een vordering heeft op 

Nijhof vanwege niet nagekomen afspraken omtrent afbouw 

van een manege. 

De curator heeft de verrekeningen en betalingen onderzocht 

en komt tot de conclusie dat de heer Platen thans nog            

€ 43.701,18 verschuldigd is aan de boedel. Het betreft het 

restant – na verrekeningen – van de renteloze lening van € 

100.000,-. Conform de akte is de lening inmiddels opeisbaar. 

Het standpunt van dhr. Platen dat hij een tegenvordering 

heeft ten aanzien van niet-verrichte werkzaamheden is naar 

oordeel van de curator niet houdbaar. De curator heeft dhr. 

Platen aangeschreven met verzoek c.q. sommatie om het 

restantbedrag te voldoen. 

5
e
 verslag: de advocaat van dhr Platen heeft verweer gevoerd 

tegen de vordering, waarna tussen partijen is 

gecorrespondeerd. Tussen partijen heeft overleg 

plaatsgevonden om te bezien of een minnelijke regeling kan 

worden bereikt. Gesprekken daarover hebben vooralsnog niet 

tot overeenstemming geleid, zodat thans gerechtelijke 

incasso noodzakelijk lijkt. 

6
e
 verslag: Eind januari is alsnog een schikking bereikt met 

de heer Platen ten bedrage van € 20.000,-. Dat bedrag is 

inmiddels ontvangen op de boedelrekening. 

 

4.2 Opbrengst : € 20.000,- 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 0:30 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Tot op heden: geen. 

2
e
 verslag: Solveon Incasso heeft inmiddels een 

(concurrente) vordering ingediend ten bedrage van € 

21.163,12 

5.2 Leasecontracten : geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 
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5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 01:42 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek; gefailleerde heeft tot op heden niet de 

gevraagde administratie overlegd. 

2
e
 verslag: inmiddels heeft gefailleerde wat administratie 

overgelegd; hieruit vallen echter niet eenvoudig de rechten 

en plichten van gefailleerde af te leiden. Gefailleerde heeft 

niet voldaan aan zijn verplichting om een deugdelijke 

administratie te voeren. 

7.2 Depot jaarrekeningen : n.v.t. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : n.v.t. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : n.v.t. 

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.  

2
e
 verslag: De curator heeft uitvoerig gesproken met de heer 

Platen (koper van het onroerend goed aan de Viaductstraat 

153a te Ter Apel), en diens beroep op verrekening 

beoordeeld. Naar aanleiding van de verkregen informatie zal 

verder onderzoek naar de eigendomsoverdracht van het 
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onroerend goed plaatsvinden.  

4
e
 verslag: het onderzoek naar eventueel Paulianeus handelen 

is thans afgerond. Zoals bekend is van wetenschap van 

benadeling in de zin van art. 42 Fw pas sprake als ten tijde 

van handeling het faillissement en een tekort daarin met een 

redelijke mate van waarschijnlijkheid waren te voorzien voor 

zowel de schuldenaar als degene met of jegens wie hij de 

rechtshandeling verrichtte. Dit laatste is ten aanzien van de 

koper moeilijk aantoonbaar. De curator heeft (nog) geen 

aanwijzingen dat de koopsom voor de onroerende zaken 

onevenredig laag was zodat het rechtsvermoeden van artikel 

43 lid 1 onder 1° Fw geen toepassing vindt. 

Bij onderzoek naar deze transactie is overigens gebleken dat 

de koper nog een deel van de koopsom moet voldoen; zie 

§4.1. 

 Werkzaamheden : 06:42 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Tot op heden: geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 124.392,91 

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren : Agrarische Unie € 1.068,- (kosten aanvraag faillissement) 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 30 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 85.940,65 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Vereenvoudigde afwikkeling 

 Werkzaamheden : 13:12 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 01:06 

 



 
Gegevens gefailleerde: Geert Jan Nijhof (25-07-1956), wonende te (9561 RM) Ter 

Apel te Ds. Fleischerstraat 46, handelend onder de naam 

Triple T Ranch. 

Faillissementsnummer: F11/294 

 

 

PAG. 7 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 7 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verkrijgen van boekhouding van gefailleerde;  

 Onderzoek van de (nog te verkrijgen) boekhouding;  

 Onderzoek naar aard en omvang  Triple T Ranch en het 

achterhalen van activa van gefailleerde (circa 4 

maanden); 

 Indien van toepassing: verkoop van activa.  

 Verdere inventarisatie van schulden en bezittingen 

(circa 4 maanden)  

 Voortzetting onderzoek naar recente verkoop van 

onroerend goed door gefailleerde (voltooid); 

 Incasso vordering op dhr. Platen  

 (punten gemarkeerd met  zijn voltooid) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : In dit faillissement zijn thans geen verdere baten te 

verwachten. 

Gefailleerde heeft bij de curator niet de wens kenbaar 

gemaakt om te worden toegelaten tot de WSNP. Hij heeft – 

voor zover bekend – ook geen verzoek tot toelating WSNP 

ingediend bij de rechtbank.  

Het faillissement is thans, behoudens uitdeling, afgewikkeld. 

Het boedelactief is hoger dan de boedelschulden, zodat   

een uitkering kan plaatsvinden aan de preferente 

crediteuren. Het boedelactief is echter ontoereikend om aan 

concurrente crediteuren enige uitkering te doen.  

De curator verzoekt de rechter-commissaris te beschikken 

dat dit faillissement vereenvoudigd kan worden afgewikkeld 

en er derhalve geen verificatievergadering hoeft plaats te 

vinden. Een voorlopig financieel eindverslag is bijgevoegd. 

 

 Werkzaamheden : 23:06 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


