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Opgave 3 

In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. 

Harry Griffioen is de enige aandeelhouder van reisbureau De Zonnige 
Kant bv. De Zonnige Kant heeft gedurende de laatste jaren een dalende 
omzet en toenemende financiële verplichtingen.  

De Zonnige Kant kan de openstaande rekeningen niet meer betalen. 
Harry vraagt zich af of hij het faillissement van De Zonnige Kant moet 
aanvragen. Zijn accountant wijst hem erop dat hij eerst surseance van 
betaling kan aanvragen.  

1p 11 Wat is in het algemeen het doel van surseance van betaling?  
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De surseance van betaling wordt verleend, maar er blijven 
betalingsproblemen. Een van de schuldeisers van De Zonnige Kant is een 
hotel op een Grieks eiland. Het Griekse hotel krijgt alleen via  
De Zonnige Kant gasten. Aangezien De Zonnige Kant nog steeds het 
Griekse hotel niet heeft kunnen betalen, zou het hotel (samen met andere 
schuldeisers) zelf kunnen vragen om het faillissement van De Zonnige 
Kant. 

1p 12 Leg uit dat een faillissement van De Zonnige Kant nadelig kan zijn voor de 
omzet van het Griekse hotel. 

de balans van De Zonnige Kant per 1 maart 2021: 

debet Balans De Zonnige Kant bv 
per 1 maart 2021 (getallen x € 1) 

credit 

Vaste activa 210.000 Eigen vermogen 1.000
Vlottende activa 65.000 Hypothecaire lening 200.000 
  Kortlopende

verplichtingen: 
   Grieks hotel 6.000 
   Belastingdienst 10.000

 Overige verplichtingen   58.000 
275.000 275.000

Op 2 maart 2021 is De Zonnige Kant alsnog failliet gegaan. Er is een 
curator benoemd die verantwoordelijk is voor het verdelen van de boedel 
na het faillissement. Hij gaat uit van een bepaalde volgorde waarin de 
schuldeisers worden betaald. Hierbij komt de verstrekker van de 
hypothecaire lening eerder aan bod dan het Griekse hotel. 

2p 13 Leg uit op grond waarvan de verstrekker van de hypothecaire lening 
eerder aan bod komt dan het Griekse hotel. 

Harry maakt zich zorgen over zijn eigen financiële situatie. Hij denkt dat 
hij het overblijvende deel van de schulden van De Zonnige Kant aan de 
schuldeisers moet betalen met zijn privégeld. 

1p 14 Leg uit of Harry gelijk heeft. 
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