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

8
03-12-2019
F.01/16/262
NL:TZ:0000006076:F001
10-05-2016

R-C
Curator

mr. CAM de Bruijn
mr. S. Winkels-Koerselman

Algemene gegevens
Naam onderneming
O.M.C. Veghel B.V.

28-05-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid O.M.C. Veghel B.V.
Statutair gevestigd te Veghel
Kantoorhoudende te (3194 DD) Hoogvliet Rotterdam aan de
Klompenmakerstraat 119

28-05-2018
4

Activiteiten onderneming
In- en verkoop van gebruikte motoren en onderdelen daarvan. Revisie van
gebruikte motoren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 57.664,14

2015

€ 208.719,71

2014

€ 274.170,00

2013

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -127.890,00

€ 220.703,00

€ -143.212,00

€ 281.382,00

Toelichting financiële gegevens

28-05-2018
4

Toelichting financiële gegevens
Verslag 2:
Uit de saldibalans van 2016 blijkt van een omzet over 2016 (tot datum
faillissement) van €
57.664,14. Uit de saldibalans van 2015 blijkt van een omzet over dat jaar van
€ 208.719,71.
Uit de jaarrekening over 2014 blijkt van een netto-omzet in dat jaar van €
274.170,-.

28-05-2018
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Inmiddels zijn saldibalansen over 2015 en 2016 ontvangen. Daaruit blijkt niet
eenduidig w at
het resultaat in die jaren w as. De curator heeft daarover vragen gesteld.
Daarnaast zijn de
jaarrekeningen over 2013 en 2014 ontvangen. Daaruit blijkt dat er in 2013 een
netto resultaat na belastingen is behaald van -/- € 143.212,- en in 2014 van -/€ 127.890,-.
Daaruit blijkt dat er in 2013 een balanstotaal w as van € 281.382,- en in 2014
van € 220.703,-.

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

28-05-2018
4

Boedelsaldo
€ 0,00

28-05-2018
4

€ 3.611,87

03-12-2018
6

€ 4.100,20

03-06-2019
7

€ 4.104,93

03-12-2019
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-11-2017

28-05-2018
4

van
28-5-2018

03-12-2018
6

t/m
22-11-2018
van
23-11-2018

03-06-2019
7

t/m
31-5-2019
van
3-3-2020

03-12-2019
8

t/m
30-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

141 uur 12 min

6

0 uur 48 min

7

1 uur 30 min

8

0 uur 42 min

totaal

144 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Verslag 5
De bestede uren (8,9 uur) in deze verslagperiode zien met name op het
onderzoek naar de overdracht van een voertuig en het maken van afspraken
daarover met de betrokken bestuurder.

28-05-2018
4

De bestede uren in deze verslagperiode zien enkel op het houden van toezicht
op de nakoming van de afspraken met de betrokken bestuurder inzake de
overdracht van een voertuig.

03-06-2019
7

Verslag maken en financieel verslag bijw erken. Nakoming afspraken met
betrokken bestuurder inzake overdracht voertuig.

03-12-2019
8

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van O.M.C. Veghel B.V. zijn de heer J.H. Bastemeijer en de heer M.
Raven. Het
aandeelshoudersregister is bij de bestuurders opgevraagd, teneinde te
verifiëren w ie de
aandeelhouders van de vennootschap zijn. De statutaire zetel is gelegen in
Veghel, maar het bedrijf is feitelijk gevestigd in Hoogvliet Rotterdam.

28-05-2018
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Verslag 2:
De heer J.H. Bastemeijer en de heer M. Raven zijn beide 50% aandeelhouder
van O.M.C.
Veghel B.V.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend geen.

28-05-2018
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1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zullen door de curator w orden beëindigd.

28-05-2018
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Verslag 2:
De curator heeft de lopende verzekeringen, in overleg met de pandhouders,
beperkt
voortgezet totdat de veiling w as afgerond. De kosten daarvan ad € 1.018,21
zijn naar rato in mindering gebracht op de opbrengst van de veiling. Daarna
zijn de lopende verzekeringen beëindigd per 20 september 2016.

1.4 Huur
O.M.C. Veghel B.V. huurt het bedrijfspand aan de Klompenmakerstraat 119 te
Hoogvliet
Rotterdam. De huur is bij brief van 31 mei 2016 door de curator opgezegd met
inachtneming
van het bepaalde in artikel 39 Fw .

28-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft omtrent de oorzaak van het faillissement verklaard, dat
de groei van het
bedrijf stagneerde, maar dat men moeite had om groeimogelijkheden te
vinden. Daarnaast zijn
onder meer een aantal klanten w eggevallen, w aren er veel w isselingen binnen
de branche
w aardoor bijv. contactpersonen w egvielen en ontstonden er nieuw e
(concurrerende) bedrijven, aldus nog steeds de bestuurder.

28-05-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

28-05-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

28-05-2018
4

Toelichting
Voor zover bekend 1 w erknemer.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

18-5-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Afw achten vordering UW V vanw ege de loongarantieregeling.

28-05-2018
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Verslag 3:
de vordering uit hoofde van de loongarantieregeling is inmiddels ingediend (zie
punt "Crediteuren" hierna).

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-05-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.3 Bedrijfsmiddelen

28-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving
Kantoorinventaris, magazijnstellingen,
gereedschappen, heftrucks etc., alsmede
voorraden

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 111.946,88

€ 11.827,99

€ 2.700,00

€ 0,00

€ 114.646,88

€ 11.827,99

Reachtruck
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
O.M.C. Veghel B.V. beschikte over een beperkte kantoorinventaris en
daarnaast over
magazijnstellingen, gereedschappen, heftrucks etc. De boedelbeschrijving
w ordt bijgevoegd
als bijlage.

28-05-2018
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De reachtruck is inmiddels verkocht voor een bedrag van € 2.700,00. Het
betreft een
bodemzaak zodat deze opbrengst in de boedel valt.
Met de pandhouders is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% over de
netto-opbrengst van de verpande (niet bodem) zaken.
Verslag 2:
De boedelbijdrage over de niet-bodemzaken bedroeg € 11.827,99 (inclusief
BTW ).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Het bodemvoorrecht van de fiscus zal w orden gerespecteerd.

28-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zullen w orden verkocht middels een openbare
internetveiling. Deze zal
w orden georganiseerd door Het Nederlands Veilinginstituut.
Verslag 2:
Alle w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond. De afw ikkeling met de
pandhouders heeft
plaatsgevonden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

28-05-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
O.M.C. Veghel B.V. beschikt over een aanzienlijke voorraad gebruikte motoren.

28-05-2018
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Verslag 2:
Ten aanzien van de aanw ezige voorraad is met DW S/ATC een discussie
ontstaan over de
eigendom van een deel daarvan. Na uitvoerige correspondentie daarover is met toestemming
van beide pandhouders en de rechter-commissaris - een schikking getroffen,
inhoudende dat
DW S/ATC een zestal motorblokken en 14 turbo's terug heeft gekregen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden zullen w orden verkocht middels een openbare internetveiling.
Deze zal w orden
georganiseerd door Het Nederlands Veilinginstituut.

28-05-2018
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Verslag 2:
Alle w erkzaamheden in dit kader zijn afgerond. De afw ikkeling met de
pandhouders heeft
plaatsgevonden.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Mercedes Vito bus

€ 18.600,00

€ 0,00

totaal

€ 18.600,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
O.M.C. Veghel B.V. had een Mercedes Vito bus die w erd geleased van
Mercedes-Benz
Financial Services Nederland B.V. Het betrof financial lease. Aangezien de
getaxeerde w aarde
van de bus meer bedraagt dan de resterende leasetermijnen, is met de
leasemaatschappij
overeengekomen, dat de bus zal w orden verkocht bij de veiling w aarna de
resterende
leasetermijnen zullen w orden voldaan en de overw aarde aan de boedel
toekomt.

28-05-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De Mercedes Vito bus zal bij de veiling w orden verkocht. Daarna zal de financial
lease
overeenkomst w orden afgew ikkeld.
Verslag 2:
De w erkzaamheden met betrekking tot de afw ikkeling van de financial lease
overeenkomst zijn
afgerond.

28-05-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren

€ 7.918,97

totaal

€ 7.918,97

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De opbrengst is nog niet bekend.
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Verslag 2:
Een bedrag van € 2.650,- is daarvan al voldaan voor datum faillissement.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zal met de bank, als pandhouder, overlegd w orden over incasso van de
openstaande
debiteuren.
Verslag 2:
De bank is als pandhouder volledig voldaan uit de opbrengst van de verpande
(kantoor)inventaris en voorraden. De pandhouder zal de nog openstaande
debiteuren dan ook niet incasseren. De curator zal de incasso van de
debiteuren ter hand nemen.
Verslag 3:
De curator heeft na inventarisatie van de reeds voor faillissement ontvangen
bedragen geconstateerd dat er nog een bedrag van € 640,00 te innen zou
moeten zijn. De curator heeft de betreffende tw ee debiteuren inmiddels tw ee
keer aangeschreven. Dat heeft vooralsnog niet tot betaling geleid. Een en
ander w ordt bemoeilijkt door het feit dat een van de tw ee debiteuren is
gevestigd in Frankrijk.
Verslag 4:
De curator zal afzien van de verdere incasso van deze debiteuren. Gelet op de
hoogte
van het in totaal openstaande bedrag ad € 640,- zullen de kosten van nadere
incasso het
openstaande bedrag overstijgen. Temeer nu een van de debiteuren in
Frankrijk is
gevestigd. Dit is niet in het belang van de gezamenlijke crediteuren.

5. Bank/Zekerheden

28-05-2018
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5.1 Vordering van bank(en)
€ 39.284,13

28-05-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank Rotterdam heeft een vordering ingediend van € 39.284,13 + P.M.
Verslag 2:
De vordering van de Rabobank Rotterdam is volledig voldaan uit de uitw inning
van de
verpande zaken. Er is aldus geen restantvordering meer.

5.2 Leasecontracten
Zoals gezegd w as er sprake van een financial lease overeenkomst met
Mercedes-Benz
Financial Services Nederland B.V. ten aanzien van een Mercedes Vito bus. De
resterende
termijnen van de leaseovereenkomst zullen w orden voldaan, gelet op de te
verw achten
meerw aarde van het voertuig.

28-05-2018
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Verslag 2:
De financial leaseovereenkomst met Mercedes-Benz Financial Services
Nederland B.V. is
afgew ikkeld, door voldoening van de resterende termijnen van de
leaseovereenkomst uit de
verkoopopbrengst van de Mercedes Vito bus.

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank Rotterdam heeft een eerste pandrecht op voorraad, inventaris en
vorderingen op
derden. Daarnaast heeft de verhuurder, Samenw erkingsverband Roozenburg,
een tw eede
pandrecht op de inventaris en voorraad voor een vordering van in totaal €
84.538,67 + P.M.

28-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
Zoals gezegd is Rabobank Rotterdam eerste pandhouder van de inventaris,
voorraden en
vorderingen op derden en is Samenw erkingsverband Roozenburg tw eede
pandhouder van de
inventaris en voorraden.
Verslag 2:
Zoals hiervoor beschreven is de vordering van de Rabobank Rotterdam als
eerste pandhouder volledig voldaan uit de opbrengst van de verpande
inventaris en voorraden. Aan de tw eede pandhouder is - na aftrek van de
overeengekomen boedelbijdrage en kosten (naar rato) - een bedrag van €
44.592,57 toegekomen. De tw eede pandhouder heeft na ontvangst van dit
bedrag nog een concurrente restvordering van € 39.946,10. Daarnaast heeft
de tw eede pandhouder, als verhuurder, een boedelvordering ter hoogte van
de verschuldigde huur over de opzegtermijn.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

28-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse crediteuren pretenderen eigendomsvoorbehoud op
inventaris/machines en voorraden.
De curator controleert deze en w ikkelt deze w aar nodig af.

28-05-2018
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Verslag 2:
Afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een retentierecht.

28-05-2018
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden is er geen beroep gedaan op een reclamerecht.

28-05-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
€ 11.827,99

28-05-2018
4

Toelichting
Met de pandhouders is ten aanzien van de inventaris en voorraden een
boedelbijdrage
overeengekomen van 10% van de netto-opbrengst (dat w il zeggen de
opbrengst na aftrek van de gemaakte kosten). Ten aanzien van de incasso van
de verpande debiteuren w orden nog afspraken gemaakt.
Verslag 2:
De boedelbijdrage van 10% van de netto-opbrengst bedraagt € 11.827,99
(inclusief BTW ).
Ten aanzien van de incasso van de verpande debiteuren is een boedelbijdrage
niet aan de orde, aangezien de debiteuren door de curator zullen w orden
geïncasseerd (zie hiervoor onder punt Debiteuren).

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Toetsen en afw ikkelen zekerheden en eigendomsvoorbehouden. Verkoop
leaseobject en afw ikkeling financiële leaseovereenkomst.
Verslag 2:
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verw achten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

28-05-2018
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6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van O.M.C. Veghel B.V. zijn niet voorgezet, met uitzondering van
de afronding
van een reparatie onder garantie.

28-05-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

28-05-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

28-05-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft diverse partijen benaderd teneinde de mogelijkheden van een
doorstart te
onderzoeken. Helaas w as er geen partij die de onderneming w ilde
doorstarten.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

28-05-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid
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7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

28-05-2018
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Verslag 3:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
administratie. De
curator heeft de bestuurders op enkele punten om een toelichting gevraagd.
Zij hebben
inmiddels op de vragen van de curator gereageerd. De curator zal deze reactie
bestuderen en bepalen of verder onderzoek nog w enselijk c.q. noodzakelijk is.
Verslag 4:
De curator is, gelet op de reactie van de bestuurders, op dit moment van
oordeel dat er
aan de boekhoudplicht is voldaan, rekening houdend met de aard en omvang
van het bedrijf.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2014 en 2013 zijn te laat gedeponeerd, namelijk op 29
april 2016
respectievelijk 3 maart 2016.

28-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

28-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2001 opgericht, zodat een eventuele vordering uit
hoofde van de
stortingsverplichting is verjaard.

28-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee
Toelichting
De curator heeft op dit moment geen aanleiding om aan te nemen dat er
sprake zou zijn gew eest van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

28-05-2018
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03-06-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Ja

28-05-2018
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Toelichting
Nog in onderzoek.
Verslag 3:
De curator heeft de afgelopen verslagperiode onderzoek gedaan naar de
eventuele
paulianeuze (rechts)handelingen. De curator heeft de bestuurders om een
toelichting
gevraagd ten aanzien van de overdracht van tw ee voertuigen kort voor
faillissement. Zij
hebben inmiddels op de vragen van de curator gereageerd. De curator zal
deze reactie
bestuderen en bepalen of verder onderzoek nodig is.
Verslag 4:
De curator heeft vastgesteld, dat de betreffende voertuigen zijn overgedragen
tegen marktw aarde. De koopsom van één van deze voertuigen is
daadw erkelijk betaald op de lopende rekening van de thans failliete
vennootschap en aldus in het vermogen van de
vennootschap gevloeid althans voor de dagelijkse exploitatie aangew end. De
curator
acht deze overdracht dan ook niet paulianeus.
De koopsom van het andere voertuig is verrekend met openstaande
vorderingen van de
koper. De curator zal daarover met de betreffende koper in overleg treden en
nadere
vragen stellen teneinde de feiten vast te stellen c.q. bezien of er een regeling
kan
w orden getroffen.
Verslag 5:
De curator heeft met de koper een regeling getroffen, w aarvoor door de
rechter-commissaris toestemming is verleend. Die regeling houdt in, dat de
koper een bedrag van in totaal € 1.800,- (excl. BTW ) aan de boedel zal
voldoen, te betalen in 18 maandelijkse termijnen van van € 100,- (excl. BTW )
per maand.
Ja

03-12-2018
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Toelichting
De koper heeft een betalingsachterstand. De curator heeft de koper dan ook al
meerdere malen aangemaand en deze onlangs een laatste herinnering
gestuurd. Bij gebreke van tijdige betaling van de achterstallige termijnen, zal
de curator overw egen rechtsmaatregelen te treffen.
Ja
Toelichting
De koper heeft na het vorige verslag w eer een aantal betalingen verricht, maar
heeft momenteel w ederom een betalingsachterstand. De koper is door de
curator aangemaand die achterstand in te lopen en de betalingsregeling te
hervatten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

03-06-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het doen van de diverse onderzoeken naar de boekhoudplicht, onbehoorlijk
bestuur en
paulianeus handelen.

28-05-2018
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Verslag 3:
Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 4:
Voortzetten van het rechtmatigdheidsonderzoek, met name ten aanzien van
bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeuze handelingen.
Verslag 5:
Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek, met name ten aanzien van
bestuurdersaansprakelijkheid. Afw ikkeling regeling inzake paulianeus
handelen.
Afw ikkeling regeling in zake paulianeus handelen en eventueel treffen van
(rechts)maatregelen.

03-12-2018
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W ederom aanmanen koper om achterstand in te lopen en betalingsregeling
af te w ikkelen.

03-12-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 15.605,77
Toelichting
In ieder geval salaris curator en huur over de opzegtermijn.
Verslag 2:
Het UW V heeft een boedelvordering van € 8.309,32 ingediend en de
verhuurder van het pand een vordering van € 7.296,45
Verslag 3:
Het UW V heeft een aangepaste vordering gestuurd. De vordering is nu €
8.309,32.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

28-05-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 53.322,92

28-05-2018
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Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus preferente vorderingen ingediend ad in totaal €
6.070,92.
Verslag 2:
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend ad in totaal €
53.322,92.
Verslag 5:
Tot op heden heeft de fiscus een preferente vordering ingediend ad in totaal €
47.663,84.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.524,06

28-05-2018
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Toelichting
Nog niet bekend.
Verslag 2:
Het UW V heeft een vordering van € 3.524,06 ingediend.
Verslag 4:
€ 3.524,06

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.117,00

28-05-2018
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Toelichting
Kosten van aanvraag van het faillissement ad € 1.117,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

28-05-2018
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Toelichting
Tot op heden 14.
Verslag 2:
Tot op heden 21.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 145.013,39
Toelichting
€ 222.623,20.
Verslag 2: € 145.013,39.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

28-05-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren.

28-05-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover de curator bekend niet van toepassing.

28-05-2018
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9.2 Aard procedures
Voor zover de curator bekend niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Voor zover de curator bekend niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Voor zover de curator bekend niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verrichten reguliere faillissementsw erkzaamheden, organisatie veiling,
afw ikkelen
zekerhedenposities en eigendomsvoorbehouden, doen van onderzoeken naar
boekhoudplicht
en paulianeuze handelingen.

28-05-2018
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Verslag 2:
Reguliere faillissementsw erkzaamheden, incasso van de debiteuren, doen van
onderzoeken
naar boekhoudplicht en paulianeuze handelingen.
Verslag 3:
Afronden debiteurenincasso en rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 4:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Afw ikkeling paulianeuze handeling.

03-12-2018
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-05-2018
4

Verslag 3:
De curator streeft ernaar dit faillissement spoedig af te w ikkelen.
Verslag 4:
Nadat de nog openstaande punten met betrekking tot het
rechtmatigheidsonderzoek
zijn afgerond, zal dit faillissement w orden afgew ikkeld.
Zie verslag 4.

03-12-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
3-6-2020

03-12-2019
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor bij plan van aanpak en per sub onderdeel.

28-05-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

