
vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team insolventie

Insolventienummer: C/1 0/1 7/43 4 F
Uitspraak: 19 september 2017

VONNIS op het op 16 augustus 2017 ingekomen verzoekschrift, met bijlage(n), van:

de stichting
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONJS VOOR HET BEROEPSVERVOER
OVER DE WEG,
gevestigd te Amsterdam,
verzoekster,
advocaat mr. J.A. Trimbach,

strekkende tot fai II ietverklaring van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MOVIT B.V.,
kantoorhoudende te Kralinger Esch $2
3063 NB Rotterdam,
statutair gevestigd te Rotterdam,
verweerster.

1. De procedure

Verzoekster is in raadkamer gehoord.

Verweerster is, hoewel op de bij de wet voorgeschreven wijze opgeroepen, niet verschenen.

2. De beoordeling

De rechtbank oordeelt dat summierljk is gebleken van het vorderingsrecht van verzoekster
en van het bestaan van feiten of omstandigheden die aantonen dat verweerster in de toestand
verkeert dat zij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Verordening (EU) 2015/848 van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze itisolventieprocedure
als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van verweerster in
Nederland ligt.

3. De beslissing

De rechtbank,

verklaart MOVIT B.V. voornoemd in staat van faillissement;

benoemt tot rechter-commissaris mr. A.J. van Spengen, lid van deze rechtbank;
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stelt aan tot curator mr. G.J. Schras, advocaat te Rotterdam;

geeft last aan de curator tot het openen van brieven en telegrammen aan de
gefailleerde gericht.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van Spengen, rechter, en in aanwezigheid van
A. Vervoorn, griffier, in het openbaar uitgesproken op 19 september 2017 te 10:45 uur.1

Tegen deze uitspraak kan degene aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende
veertien dagen na de dag van deze uitspraak, verzet instellen. Het verzet kan uitsluitend door een
advocaat worden ingesteld bij een verzoekschrift, in te dienen ter griffie van de rechtbank die van
deze zaak kennis moet nemen.
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