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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

Bouw- en timmerwerken De Lutte B.V. 15-04-2021 
 1

Bouw- en timmerwerken De Lutte B.V.,
handelend onder de naam Prefab Bouw De Lutte,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 75442779,
gevestigd en kantoorhoudende te 7587 NH De Lutte, Bentheimerstraat 24.

15-04-2021 
 1

In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat vermeld:
Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen.

15-04-2021 
 1

Er zijn geen jaarcijfers voorhanden, daar failliet op 25 juli 2019 is opgericht en
men voornemens was om van 2019/2020 één verlengd boekjaar te maken.

15-04-2021 
 1

Verslagnummer 8
Datum verslag 03-01-2023
Insolventienummer F.08/21/42
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000181309:F002
Datum uitspraak 09-03-2021

R-C mr. R.P. van Eerde
Curator mr S.J.M. Masselink

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=7759880a-ee80-eb11-8105-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=9c1cc70d-56a9-e511-80c7-005056ac5ca6


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

3
15-04-2021 

 1

€ 3.500,00
15-04-2021 

 1

€ 15.519,88
01-07-2021 

 2

€ 17.151,75
28-09-2021 

 3

€ 13.846,57
28-12-2021 

 4

€ 22.733,23
28-03-2022 

 5

€ 32.088,92
28-06-2022 

 6

€ 32.088,92
04-10-2022 

 7

€ 20.811,72

Toelichting 

De curator heeft een voorschot op zijn salaris opgenomen.

03-01-2023
 8

van 

9-3-2021

t/m 

15-4-2021

15-04-2021 
 1

van 

16-4-2021

t/m 

1-7-2021

01-07-2021 
 2

van 

2-7-2021

28-09-2021 
 3



Bestede uren

t/m 

28-9-2021

van 

29-9-2021

t/m 

28-12-2021

28-12-2021 
 4

van 

29-12-2021

t/m 

28-3-2022

28-03-2022 
 5

van 

29-3-2022

t/m 

28-6-2022

28-06-2022 
 6

van 

29-6-2022

t/m 

4-10-2022

04-10-2022 
 7

van 

5-10-2022

t/m 

3-1-2023

03-01-2023
 8

Verslagperiode Bestede uren

1 28 uur 41 min

2 23 uur 28 min

3 34 uur 48 min

4 15 uur 25 min

5 15 uur 4 min

6 11 uur 21 min

7 5 uur 12 min

8 3 uur 28 min

totaal 137 uur 27 min



Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is SBM Beuningen Holding B.V.
SBM Beuningen Holding B.V. is op 2 maart 2021 failliet verklaard.

15-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 15-04-2021 
 1

Onbekend. 15-04-2021 
 1

Het bedrijfspand werd gehuurd. De curator heeft de huurovereenkomst in het
kader van het faillissement opgezegd. De verhuurder heeft bevestigd dat de
huurovereenkomst per 15 maart 2021 wordt beëindigd.

15-04-2021 
 1

Bij vonnis van 2 maart 2021 is SBM Beuningen Holding B.V. in staat van
faillissement verklaard, waarbij mr. S.J.M. Masselink werd aangesteld tot
curator. SBM Beuningen Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van
(onder andere) Bouw- en timmerwerken De Lutte B.V. De aandelen van deze
werkmaatschappij vallen in de faillissementsboedel en het bestuur van de
onderneming komt daarmee voor rekening en risico van de curator in het
faillissement van SBM Beuningen Holding B.V. Al snel bleek dat er sprake is van
een dusdanige schuldenlast van Bouw- en timmerwerken De Lutte B.V., dat
een faillissementsaanvraag de enige mogelijkheid was, hetgeen door de
bedrijfsleider en diens adviseur werd beaamd. Om die reden heeft de curator
in het faillissement van SBM Beuningen Holding B.V. het faillissement van de
werkmaatschappij Bouw- en timmerwerken De Lutte B.V. aangevraagd. Op 9
maart 2021 is het faillissement door de rechtbank uitgesproken.

15-04-2021 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 

3

15-04-2021 
 1

Personeelsleden 

4

15-04-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

11-3-2021 3

totaal 3

Twee van de drie werknemers hebben een nieuwe baan gevonden per 29
maart 2021.
Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

15-04-2021 
 1

Het UWV heeft een boedelvordering ingediend tot een totaalbedrag ad €
7.542,38 en een preferente vordering van in totaal € 21.314,85.

28-09-2021 
 3

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

Het bedrijfspand werd gehuurd. 15-04-2021 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

N.v.t.

totaal € 0,00 € 0,00

De machines werden zijn eigendom van de verhuurder. Ter zake was een
huurkoopovereenkomst gesloten tussen de verhuurder en failliet. De curator
heeft deze overeenkomst in het kader van het faillissement opgezegd.

15-04-2021 
 1

Vanwege de vordering die de fiscus heeft op failliet, is er mogelijk sprake van
een bodemvoorrecht van de fiscus.

15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

beperkte voorraad € 3.500,00

totaal € 3.500,00 € 0,00

Er is sprake van een beperkte voorraad.

Het onderhanden werk zal niet in het kader van het faillissement worden
afgemaakt.

15-04-2021 
 1

De beperkte voorraad is voor € 3.500,= verkocht aan de verhuurder, waarbij
de huurovereenkomst per 15 maart 2021 is beëindigd. De verkoopopbrengst is
op 22 maart 2021 ontvangen op de boedelrekening.

15-04-2021 
 1



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo bank € 9.687,08

Bijboekingen bank na faillissementsdatum € 7.342,66

totaal € 17.029,74 € 0,00

Volgens opgaaf van de ABN AMRO Bank bedraagt het saldo op de
ondernemersrekening van failliet
€ 9.687,08.

15-04-2021 
 1

Uit het financieel jaaroverzicht 2021 van de bankrekening van failliet blijkt van
een creditsaldo ad € 7.342,66. Op verzoek van de curator heeft de bank dit
bedrag op 23 februari 2022 bijgeschreven op de boedelrekening.

28-03-2022 
 5

De curator heeft de ABN AMRO Bank verzocht het banksaldo van failliet over te
maken op de boedelrekening.

15-04-2021 
 1

Het banksaldo ad € 9.687,08 is op 20 april 2021 op de boedelrekening
bijgeschreven.

01-07-2021 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

26 debiteuren € 109.228,01 € 12.705,03 € 0,00

totaal € 109.228,01 € 12.705,03 € 0,00



Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

Volgens de administratie van failliet was er sprake van openstaande
debiteuren tot een bedrag ad
€ 113.959,58. De debiteurenoverzichten bleken niet (geheel) aan te sluiten bij
de bankmutaties. Een en ander was veelal wel geboekt, maar niet bijgewerkt.

15-04-2021 
 1

Uiteindelijk is gebleken van 26 debiteuren met een totaalbedrag van €
109.228,01. Een bedrag ad € 2.332,80 hiervan is op de boedelrekening
ontvangen. Een aantal debiteuren beschouwt de curator als oninbaar. Ten
aanzien van een aantal debiteuren heeft de curator de rechter-commissaris
een voorstel gedaan.

01-07-2021 
 2

Een tweetal debiteuren zijn door de curator gedagvaard. Voor de stand van
zaken zie punt 9. Procedures.

Een derde debiteur heeft in totaal nog € 1.869,58 voldaan en dient nog €
1.000,= te voldoen.

28-12-2021 
 4

De curator heeft de debiteuren aangeschreven met het verzoek de
openstaande vordering op de boedelrekening te voldoen. Er zijn nog geen
bedragen ontvangen.

15-04-2021 
 1

Een aantal debiteuren heeft de vordering voldaan.
Eén debiteur heeft een voorstel gedaan tegen finale kw ijting, welk voorstel
door de curator is geaccepteerd.
Ten aanzien van een aantal debiteuren zal de curator een procedure starten.
De inning van een aantal debiteuren heeft de curator in overleg met de
rechter-commissaris gestaakt.

28-09-2021 
 3

Tegen twee debiteuren is de curator een procedure gestart.
Ten aanzien van één debiteur dient nog € 1.000,= te worden betaald.

28-12-2021 
 4

Zie punt 9 voor de stand van zaken in de procedures tegen de twee
debiteuren.
De laatste debiteur heeft het bedrag ad € 1.000,= plus rente en kosten, in
totaal € 1.544,= op 28 februari 2022 op de boedelrekening voldaan.

28-03-2022 
 5

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00
15-04-2021 

 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er werden twee voertuigen geleased. Beide overeenkomsten betroffen
financial leaseovereenkomsten. De leasemaatschappij kan haar voertuigen
komen afhalen.

15-04-2021 
 1

De voertuigen zijn afgehaald. De leasemaatschappij zal haar vordering na
verkoop van de voertuigen indienen.

01-07-2021 
 2

De leasemaatschappij heeft bevestigd dat er na verkoop van de voertuigen
een creditsaldo resteert ad € 7.364,18, welk bedrag door de
leasemaatschappij is overgemaakt op de zakelijke rekening van failliet. Dit
blijkt juist te zijn; op 23 februari 2022 is reeds het bedrag ad € 7.342,66 op de
boedelrekening ontvangen afkomstig van de zakelijke rekening van failliet. Het
minimale verschil betreffen de bankkosten.

28-06-2022 
 6

Er is geen sprake van pandrecht. 15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Met de koper van de voorraad is overeengekomen dat hij eventuele claims ter
zake eigendomsvoorbehoud dient te respecteren. Dergelijke claims zullen niet
leiden tot verrekening of vermindering van de koopsom.

15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

15-04-2021 
 1



5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

De leasemaatschappij kan haar voertuigen komen afhalen. 15-04-2021 
 1

De leasemaatschappij zal haar vordering na verkoop van de voertuigen
indienen.

01-07-2021 
 2

De leasemaatschappij heeft nog steeds haar vordering niet kenbaar gemaakt.
De curator heeft de leasemaatschappij ter zake nogmaals aangeschreven.

28-03-2022 
 5

Dit punt is afgewikkeld (zie 5.2). 28-06-2022 
 6

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

N.v.t. 15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Doorstarten onderneming

N.v.t. 15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 

N.v.t.

15-04-2021 
 1

Toelichting 

N.v.t.

15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft verzocht om de complete bijgewerkte administratie tot aan
datum faillissement om een en ander te kunnen beoordelen.

15-04-2021 
 1

De heer Senger was middels zijn vennootschap SBM Beuningen Holding B.V.
weliswaar bestuurder van failliet, maar de bedrijfsleider de heer Reimer was de
feitelijk bestuurder/verantwoordelijke, zo is de curator gebleken. Boekhouding
c.q. administratie is niet aangetroffen.

01-07-2021 
 2

Er is geen jaarrekening opgesteld, daar failliet op 25 juli 2019 is opgericht en
men voornemens was om van 2019/2020 één verlengd boekjaar te maken.

15-04-2021 
 1

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Te beoordelen na ontvangst complete administratie. 15-04-2021 
 1

Boekhouding c.q. administratie is niet aangetroffen. 01-07-2021 
 2



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

Toelichting 

Te beoordelen na ontvangst complete administratie.

15-04-2021 
 1

Ja

Toelichting 

Vanwege het ontbreken van administratie is er sprake van onbehoorlijk
bestuur.

28-12-2021 
 4

In onderzoek

Toelichting 

Te beoordelen na ontvangst complete administratie.

15-04-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Niet te beoordelen vanwege het ontbreken van administratie.

28-12-2021 
 4

De curator heeft verzocht om de complete bijgewerkte administratie tot aan
datum faillissement om een en ander te kunnen beoordelen.

15-04-2021 
 1

De administratie ontbreekt. 28-12-2021 
 4

De curator heeft verzocht om de complete bijgewerkte administratie tot aan
datum faillissement om een en ander te kunnen beoordelen.

15-04-2021 
 1

Boekhouding c.q. administratie is niet aangetroffen. 01-07-2021 
 2

8. Crediteuren

€ 0,00
15-04-2021 

 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 7.542,38 28-09-2021 
 3

€ 60.386,00
15-04-2021 

 1

€ 117.990,00
01-07-2021 

 2

€ 121.995,00
28-09-2021 

 3

Toelichting 

Nog onbekend.

15-04-2021 
 1

€ 21.314,85
28-09-2021 

 3

€ 0,00
15-04-2021 

 1

€ 7.166,68

Toelichting 

Accijns/btw.

01-07-2021 
 2

23
15-04-2021 

 1

33
01-07-2021 

 2

34
28-09-2021 

 3



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

€ 95.005,59
15-04-2021 

 1

€ 139.636,73
01-07-2021 

 2

€ 142.786,73
28-09-2021 

 3

Gebrek aan baten. 15-04-2021 
 1

Nader inventariseren schuldenlast. 15-04-2021 
 1

De leasemaatschappij dient haar vordering nog in te dienen na verkoop van de
voertuigen.

28-12-2021 
 4

De curator heeft de leasemaatschappij nogmaals verzocht haar vordering
kenbaar te maken.

28-03-2022 
 5

De leasemaatschappij heeft bevestigd geen vordering te hebben. 28-06-2022 
 6

9. Procedures

N.v.t. 15-04-2021 
 1

1. Bouwonderneming Ottenhof B.V.
2. I.B.R. BV

28-12-2021 
 4



9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Debiteurenvorderingen. 28-12-2021 
 4

N.v.t. 15-04-2021 
 1

1. Bij vonnis van 7 december 2021 is een mondelinge behandeling bevolen.
2. De advocaat van de wederpartij heeft een conclusie van antwoord en

tevens eis in reconventie ingediend.

28-12-2021 
 4

1. Bij vonnis van 8 maart 2022 is Bouwonderneming Ottenhof B.V.
veroordeeld om een bedrag ad € 9.355,69 (inclusief wettelijke rente) te
voldoen. Dit bedrag is op 18 maart 2022 ontvangen op de
derdenrekening van het kantoor van de curator.

2. Er staat een zitting gepland op 23 mei 2022. Voordien moet de curator
een conclusie van antwoord in reconventie nemen.

28-03-2022 
 5

1. Het bedrag ad € 9.355,69 is op 5 mei 2022 bijgeschreven op de
boedelrekening.

2. De curator heeft een conclusie van antwoord in reconventie genomen en
op 23 mei 2022 heeft de zitting plaatsgevonden. Bij vonnis van 21 juni
2022 is I.B.R. BV veroordeeld tot betaling van een totaalbedrag ad €
28.560,39 inclusief rente en kosten. De curator heeft de wederpartij
verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen.

28-06-2022 
 6

I.B.R. B.V. heeft nog steeds het bedrag niet betaald. De curator heeft een
deurwaarder opdracht gegeven dit bedrag te innen.

04-10-2022 
 7

I.B.R. B.V. heeft middels een betalingsregeling de gehele vordering betaald.
De deurwaarder heeft de curator een afrekening gezonden. De opbrengst zal
op de boedelrekening worden gestort.

03-01-2023
 8

N.v.t. 15-04-2021 
 1

Zie 9.3. 28-12-2021 
 4

Zie 9.3. Het door de deurwaarder geïncasseerde bedrag dient nog te worden
ontvangen op de boedelrekening.

03-01-2023
 8



10.1 Plan van aanpak

10. Overig

ontvangst banksaldo ABN AMRO;
innen debiteuren;
afhalen voertuigen leasemaatschappij;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV).

15-04-2021 
 1

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
innen debiteuren;
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV).

01-07-2021 
 2

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
innen debiteuren;
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV); vordering UWV ingediend.

28-09-2021 
 3

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
innen debiteuren; één laatste bedrag innen en twee procedures voeren;
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
administratie is niet aanwezig;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV); vordering UWV ingediend.

28-12-2021 
 4

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
innen debiteuren; één laatste bedrag innen en twee procedures voeren;
laatste bedrag geïnd en één procedure afgerond, nog één procedure
voeren;
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
administratie is niet aanwezig;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV); vordering UWV ingediend.

28-03-2022 
 5

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
28-06-2022 

 6



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

innen debiteuren; één laatste bedrag innen en twee procedures voeren;
laatste bedrag geïnd en één procedure afgerond, nog één procedure
voeren; laatste procedure is gevoerd, bedrag nog innen;
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
afgewikkeld;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
administratie is niet aanwezig;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV); vordering UWV ingediend.

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
innen debiteuren; één laatste bedrag innen en twee procedures voeren;
laatste bedrag geïnd en één procedure afgerond, nog één procedure
voeren; laatste procedure is gevoerd, bedrag nog innen (ligt bij
deurwaarder);
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
afgewikkeld;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
administratie is niet aanwezig, dus afgewikkeld;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV); vordering UWV ingediend; afgewikkeld.

04-10-2022 
 7

ontvangst banksaldo ABN AMRO; afgewikkeld;
innen debiteuren; één laatste bedrag innen en twee procedures
voeren; laatste bedrag geïnd en één procedure afgerond, nog één
procedure voeren; laatste procedure is gevoerd, bedrag nog innen (ligt
bij deurwaarder); bedrag door deurwaarder ontvangen (alleen nog op
boedelrekening te ontvangen);
afhalen voertuigen leasemaatschappij; voertuigen afgehaald/wachten
vordering leasemaatschappij;
afgewikkeld;
beoordelen complete bijgewerkte administratie na ontvangst;
administratie is niet aanwezig, dus afgewikkeld;
nader inventariseren schuldenlast (waaronder de nog in te dienen
vordering van het UWV); vordering UWV ingediend; afgewikkeld.

03-01-2023
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Nog onbekend. 15-04-2021 
 1

Na ontvangst betaling I.B.R. B.V. 04-10-2022 
 7

3-4-2023 03-01-2023
 8
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