Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
06-01-2020
F.08/18/5
NL:TZ:0000021318:F001
03-01-2018

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr W.B. Brusse

Algemene gegevens
Naam onderneming
Duitsebouw ers B.V.

25-04-2018
2

Gegevens onderneming
Duitsebouw ers B.V.

25-04-2018
2

Activiteiten onderneming
In het handelsregister staat de volgende bedrijfsomschrijving vermeld:
"Projectontw ikkeling. Het ontw erpen, ontw ikkelen en het coördineren en
(laten) uitvoeren van bouw projecten."

25-04-2018
2

Volgens de bestuurder van gefailleerde is deze omschrijving niet juist en w erd
er alleen metselw erk verricht.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Nog niet bekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

25-04-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

25-04-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

25-04-2018
2

€ 14.928,90

18-07-2018
3

€ 9.847,75

18-10-2018
5

€ 13.525,14

11-02-2019
6

€ 9.618,79

03-06-2019
7

€ 12.618,79

07-10-2019
8

€ 13.118,97

06-01-2020
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-1-2018

25-04-2018
2

t/m
23-4-2018
van
24-4-2018

18-07-2018
3

t/m
18-7-2018
van
19-7-2018

18-10-2018
5

t/m
18-10-2018
van
19-10-2018

11-02-2019
6

t/m
11-2-2019
van
12-2-2019

03-06-2019
7

t/m
3-6-2019
van
4-6-2019

07-10-2019
8

t/m
7-10-2019
van
8-10-2019
t/m
6-1-2020

Bestede uren

06-01-2020
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

35 uur 14 min

3

12 uur 2 min

5

5 uur 32 min

6

9 uur 35 min

7

2 uur 7 min

8

5 uur 25 min

9

1 uur 26 min

totaal

71 uur 21 min

Toelichting bestede uren
In voorgaande verslagperiodes zijn reeds 4 uren 42 minuten besteed. In deze
verslagperiode zijn 35 uur en 23 minuten besteed.

25-04-2018
2

In deze verslagperiode zijn 5 uren en 54 minuten besteed.

18-10-2018
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Duitsebouw ers B.V. is W .W . W essels
Holding B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van W .W . W essels Holding B.V.
is de heer W .W . W essels.

25-04-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er is sprake van een lopende procedure van gefailleerde tegen Habé Afbouw
B.V. Habé Afbouw B.V. is op 9 november 2017 in staat van faillissement
verklaard. De curator gaat er van uit dat de procedure om die reden al is
geschorst. De advocaat van gefailleerde heeft de curator een tw eetal ordners
doen toekomen met stukken. De betreffende advocaat heeft toegezegd de
inhoud van de procedure nog nader toe te lichten.

25-04-2018
2

1.3 Verzekeringen
Volgens de bestuurder zijn de w erkzaamheden in november 2017 gestaakt en
zijn alle verzekeringen reeds in november 2017 opgezegd. De
verzekeringsmaatschappij heeft het voorgaande bevestigd.

25-04-2018
2

1.4 Huur
N.v.t.

25-04-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder zijn er een aantal opdrachtgevers in staat van
faillissement verklaard en is gefailleerde hierbij flink het schip in gegaan.
Hierdoor is een tekort aan liquide middelen ontstaan. Er is ook nog een
procedure gevoerd met betrekking tot het leveren van slecht w erk, w elke door
gefailleerde is verloren. De Belastingdienst heeft vanw ege de grote schuld aan
de Belastingdienst beslag gelegd op de (betaal)rekening van gefailleerde,
w aardoor gefailleerde genoodzaakt w as haar w erkzaamheden te staken.

25-04-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

25-04-2018
2

Toelichting
Volgens de bestuurder stond alleen hijzelf op de loonlijst van gefailleerde. Het
overige personeel w erd ingehuurd. De curator heeft geen
arbeidsovereenkomst en/of loonstroken ontvangen. Er hebben zich een
tw eetal personen gemeld bij de curator die stellen in dienst te zijn van
gefailleerde. De curator heeft deze personeelsleden zekerheidshalve, met
machtiging van de rechter-commissaris, ontslagen per brief van 8 februari
2018.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

25-04-2018
2

Toelichting
Volgens de bestuurder stond alleen hijzelf op de loonlijst van gefailleerde. Het
overige personeel w erd ingehuurd. De curator heeft geen
arbeidsovereenkomst en/of loonstroken ontvangen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-1-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

25-04-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

25-04-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

25-04-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse zaken, w aaronder onderdelen van een
steiger een steekkarretje, een (zelfgemaakte)
verhoging en meerdere speciekuipen.

€ 500,00

€ 0,00

Domeinnaam e.d.

€ 302,50

€ 0,00

Schiethamer

€ 225,00

€ 0,00

€ 1.027,50

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beide bedragen zijn (nog) niet betaald aan de boedel.

25-04-2018
2

Er is een bedrag ad € 802,00 ontvangen van de (voormalig) w erkgever van de
heer W essels. Een bedrag ad € 0,50 is door de heer W essels contant betaald
op het kantoor van de curator.

18-07-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een bodemvoorrecht op deze zaken.

25-04-2018
2

N.v.t.

11-02-2019
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie bovenstaand.

25-04-2018
2

De activa zijn verkocht. Er zijn geen w erkzaamheden meer.

18-07-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

25-04-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

25-04-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse uitkeringen van de verzuimverzekering.

€ 14.126,40

€ 0,00

totaal

€ 14.126,40

€ 0,00

Toelichting andere activa
N.v.t.

25-04-2018
2

Er zijn op de (geblokkeerde) betaalrekening van gefailleerde diverse
uitkeringen ontvangen van de verzuimverzekering van gefailleerde. De bank
heeft de betalingen op verzoek van de curator overgemaakt op de
boedelrekening.

18-07-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

25-04-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens de bestuurder 11 tot een bedrag
ad € 118.681,55.

€ 118.681,55

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 118.681,55

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Een viertal debiteuren hebben nog niet gereageerd.

25-04-2018
2

Tw ee debiteuren hebben verzocht om een specificatie van de vordering.
Eén debiteur betw ist het bestaan van de vordering.
Eén debiteur is in staat van faillissement verklaard.
Eén debiteur stelt een verrekenbare vordering te hebben.
Eén debiteur stelt het gevorderde bedrag reeds te hebben betaald. De
betreffende debiteur heeft dit onderbouw d met bew ijsstukken.
Eén debiteur stelt niet bekend te zijn met het bedrijf, maar heeft w el een
tegenvordering ingediend. De curator heeft navraag gedaan bij de betreffende
debiteur.
Inmiddels hebben alle debiteuren gereageerd.

18-07-2018
3

Eén debiteur heeft gesteld te hebben betaald. De betreffende debiteur heeft
toegezegd hiervan bew ijsstukken te zullen zenden. De curator heeft de
bew ijsstukken tot op heden niet ontvangen.
Eén debiteur betw ist de vordering en stelt een verrekenbare vordering te
hebben. Volgens de bestuurder is de vordering echter correct. De curator heeft
de debiteur verzocht om toezending van de onderbouw ende stukken ter zake
de mogelijke verrekening.
Eén debiteur heeft nog verzocht om een specificatie van de vordering.
Tw ee debiteuren hebben gemeld de vordering te hebben voldaan. De
betalingen op de G-rekeningen kunnen echter niet w orden herleid. Volgens de
betreffende debiteuren w erd er gebruik gemaakt van een andere G-rekening.
De curator heeft deze kw estie in onderzoek.
Eén debiteur heeft reeds aangetoond de vordering te hebben voldaan.
Tw ee debiteuren hebben aangetoond hun vordering rechtsgeldig te hebben
verrekend.
Ter zake de vordering op de debiteur die stelde niet bekend te zijn met het
bedrijf, maar die w el een tegenvordering heeft ingediend ter verificatie is
vanw ege de hoogte van de vordering besloten om (uit kosten-batenoverw egingen) geen nadere actie te ondernemen.
De debiteur die de vordering heeft betw ist en stelt een verrekenbare vordering
te hebben, heeft de curator in het bezit gesteld van bew ijsstukken w aaruit
blijkt dat de betreffende debiteur zijn vordering inderdaad rechtsgeldig kan
verrekenen.

18-10-2018
5

De afschriften van de G-rekeningen heeft de curator niet van de bestuurder
ontvangen.
De curator is met de bestuurder overeengekomen dat de bestuurder een
volmacht afgeeft aan de curator, zodat laatstgenoemde de betreffende
bankafschriften bij de bank kan opvragen.

11-02-2019
6

Aan het opvragen van bankafschriften zijn kosten verbonden. De curator heeft
derhalve de bestuurder opdracht gegeven de bankafschriften alsnog zelf op te
vragen.

03-06-2019
7

De bankafschriften zijn ontvangen en beoordeeld door de curator.
Geconcludeerd kan w orden dat de betreffende bankrekening nimmer is
gebruikt, nu de enige mutaties die hebben plaatsgevonden afboeking van
bankkosten betreffen.

07-10-2019
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De bestuurder heeft de curator een lijst doen toekomen met de openstaande
debiteuren. De bijbehorende facturen ontbreken. De curator heeft de facturen
bij de bestuurder opgevraagd. De facturen zijn tot op heden niet overgelegd.
De curator heeft desondanks de debiteuren w el aangeschreven.

25-04-2018
2

De curator heeft de facturen tot op heden niet ontvangen.

18-07-2018
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

25-04-2018
2

5.2 Leasecontracten
Volgens de bestuurder stonden de voertuigen op naam van de holding en
w erden deze door de holding verhuurd aan gefailleerde. De curator heeft de
hieraan ten grondslag liggende huurovereenkomst bij de bestuurder
opgevraagd. De curator heeft de huurovereenkomst niet ontvangen.

25-04-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

25-04-2018
2

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

25-04-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Eén crediteur heeft aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot een geleverde schiethamer met bijbehorende nagels/cartridges.
De curator heeft bij de bestuurder nagevraagd of deze goederen nog
aanw ezig zijn. De curator heeft hierop nog geen reactie ontvangen van de
bestuurder. De bestuurder heeft de schiethamer afgeleverd op het kantoor
van de curator. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid van het
eigendomsvoorbehoud.

25-04-2018
2

Eén crediteur heeft aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud met
betrekking tot een geleverd navigatiesysteem met camera en Track&Track
hardw are. De curator heeft bij de bestuurder nagevraagd of dit
navigatiesysteem nog aanw ezig is. De curator heeft hierop nog geen reactie
ontvangen van de bestuurder. De bestuurder heeft verklaard dat het
navigatiesysteem nog aanw ezig is. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid
van het eigendomsvoorbehoud.
De curator heeft de claim ter zake het eigendomsvoorbehoud op de
schiethamer met bijbehorende nagels/cartridges afgew ezen, omdat de
betreffende crediteur niet heeft kunnen bew ijzen dat het
eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen.

18-07-2018
3

Ook heeft de curator nog geen rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud kunnen
vaststellen met betrekking tot het navigatiesysteem. Hiervoor dient de
betreffende crediteur nog nadere stukken/informatie te verstrekken aan de
curator. Het navigatiesysteem is ingebouw d in één van de leaseauto's die
geregistreerd staat ten name van de W .W . W essels Holding B.V. en kan niet
door de bestuurder zelf w orden verw ijderd. Verw ijdering van het
navigatiesysteem en bijbehoren is w el mogelijk door de betreffende crediteur.

5.6 Retentierechten
N.v.t.

25-04-2018
2

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

25-04-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

25-04-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie bovenstaand.

25-04-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

25-04-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

25-04-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

25-04-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

25-04-2018
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

25-04-2018
2

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

25-04-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een gedeelte van de boekhouding van de bestuurder
ontvangen. De curator heeft de ontbrekende stukken bij de bestuurder
opgevraagd. De curator heeft van de bestuurder enkele stukken ontvangen.

25-04-2018
2

Echter een substantieel deel van de boekhouding ontbreekt nog. De curator
heeft de bestuurder een laatste termijn gesteld voor het aanleveren van de
benodigde informatie/stukken/boekhouding.
De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurder. Er ontbreekt nog
steeds een klein gedeelte van de boekhouding.

18-07-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2015 is gedeponeerd. De jaarrekening van 2016
ontbreekt en is w aarschijnlijk niet opgesteld en in ieder geval niet
gedeponeerd. De curator heeft van de bestuurder begrepen dat de
jaarrekening van 2016 (nog) niet is opgesteld.

25-04-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

25-04-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

25-04-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

25-04-2018
2

18-07-2018
3

Toelichting
De curator heeft aan de bestuurder uitgelegd dat er op een aantal punten
(evident) sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat hij om die reden in
beginsel aansprakelijk is voor het gehele faillissementstekort. De bestuurder
erkent dat hij de zaken als bestuurder niet goed voor elkaar had en hij begrijpt
dat hieraan consequenties w orden verbonden. De bestuurder w il om die reden
verder geen (juridische) kosten maken. De bestuurder heeft een (voorlopige)
regeling getroffen met de curator. De rechter-commissaris heeft met deze
(voorlopige) regeling ingestemd.
Ja

11-02-2019
6

Toelichting
De voorlopige regeling is niet geheel nagekomen. Aan de bestuurder is de
mogelijkheid geboden de niet betaalde termijnen alsnog te voldoen.
Ja

03-06-2019
7

Toelichting
De bestuurder is door de curator uitgenodigd voor een bespreking in verband
met het niet nakomen van de overeengekomen regeling.
Ja

07-10-2019
8

Toelichting
De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurder omtrent de
nakoming van de betalingsregeling. De achterstand bedraagt tot en met
augustus 2019 € 3.000,=. Tijdens de bespreking heeft de bestuurder een
bedrag ad € 1.500,= voldaan. Op 10 september 2019 heeft de bestuurder €
1.000,= voldoen en op 24 september de laatste € 500,=. De achterstand tot
en met augustus 2019 is daarmee ingelopen.
Met de bestuurder is overeengekomen dat hij met ingang van september 2019
maandelijks € 500,= zou betalen. Dit is over de maand september niet
voldaan. De curator heeft de bestuurder hieromtrent aangeschreven.
Ja

06-01-2020
9

Toelichting
Het bedrag ad € 500,= over de maand september 2019 is op 10 oktober
2019 voldaan. Nadien zijn geen bedragen meer ontvangen. De curator heeft
de bestuurder hieromtrent aangeschreven.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-04-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.

25-04-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie bovenstaand.

25-04-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

25-04-2018
2

Toelichting
Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 87.199,22

25-04-2018
2

Toelichting
N.v.t.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

25-04-2018
2

Toelichting
Nog niet bekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.148,48
Toelichting
Kosten faillissementsaanvrage.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-04-2018
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

25-04-2018
2

Toelichting
N.v.t.
19

18-07-2018
3

20

18-10-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 88.147,53

25-04-2018
2

Toelichting
N.v.t.
€ 93.757,98

18-07-2018
3

€ 94.773,38

18-10-2018
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

25-04-2018
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zie bovenstaand.

25-04-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Habé Afbouw B.V.

25-04-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet bekend. De advocaat van gefailleerde heeft toegezegd op korte termijn de
inhoud van de procedure toe te lichten en de curator te voorzien van de
processtukken. De curator heeft van de advocaat van gefailleerde enkele
stukken ontvangen. De curator heeft de stukken doorgenomen. De curator is
van mening dat overname van de procedure w einig zinvol is.

25-04-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet bekend. De procedure is (nog) niet geschorst. Beide partijen hebben voor
datum faillissement het griffierecht betaald. De zaak staat op de parkeerrol. Er
dient voor 3 oktober 2018 aan de rechtbank te w orden bericht of de procedure
doorgang zal vinden.

25-04-2018
2

Het gaat hier om een procedure w aarbij beide partijen over en w eer
vorderingen hebben ingesteld. Beide partijen zijn in staat van faillissement
verklaard. Gefailleerde is de oorspronkelijk eisende partij en Habé Afbouw B.V.
heeft een vordering in reconventie ingesteld. Alleen indien in één van de
faillissementen een uitkering zou volgen aan de concurrente crediteuren, heeft
het w ellicht zin om deze procedure voort te zetten. Het voorstel van de curator
(in het faillissement van Duitsebouw ers B.V.) is daarom gew eest om de
procedure voorlopig geschorst te laten, totdat duidelijkheid is verkregen of in
één van beide faillissementen een uitkering aan de concurrente crediteuren is
te verw achten. De advocaat van Habé Afbouw B.V. heeft het voorgaande
voorgesteld aan de rechtbank. De curator is nog niet geïnformeerd over de
beslissing van de rechtbank in deze.

18-10-2018
5

De procedure is verplaatst naar de parkeerrol.

03-06-2019
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Het is de curator bekend dat ook de w ederpartij in staat van faillissement
verkeert.

25-04-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
a) Verkoop activa;
b) Bestuderen boekhouding;
c) Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
d) Onderzoek paulianeuze handelingen;
e) Onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgew ikkeld;
f) Inning debiteurenvorderingen;
g) Inventariseren schuldenlast.

25-04-2018
2

a) Verkoop activa; afgew ikkeld;
b) Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
c) Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld;
d) Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
e) Onderzoek stortingsverplichting aandelen; afgew ikkeld;
f) Inning debiteurenvorderingen;
g) Inventariseren schuldenlast;
h) Het treffen van een (definitieve) regeling met de bestuurder.

18-07-2018
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

25-04-2018
2

10.3 Indiening volgend verslag
6-4-2020

06-01-2020
9

10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

25-04-2018
2

