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

R-C
Curator

6
20-05-2020
F.01/17/356
NL:TZ:0000014923:F002
03-10-2017

mr. S.J.O. de Vries
mr C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Baarlen Hapert Beheer B.V.

11-05-2018
2

Gegevens onderneming
Van Baarlen Hapert Beheer B.V.
Pastoriepad 21
5527 EJ HAPERT

11-05-2018
2

Activiteiten onderneming
Verslag 1:
Gefailleerde betreft een zogenaamde financiële holding. Als activiteiten staan
in het uittreksel van de Kamer van Koophandel vermeld "beheer en beleggen".
Gefailleerde houdt de aandelen in het kapitaal van haar dochter,
w erkmaatschappij W outers StraalSpuitservice B.V. Laatstgenoemde is
gefailleerd bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 augustus 2017.

Financiële gegevens

11-05-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 51.000,00

€ 69.319,00

€ 891.029,00

2015

€ 51.000,00

€ 4.875,00

€ 570.217,00

2016
2017

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens 2016 en 2017 onbekend.
W inst en verliesgegevens 2016 en 2017 onbekend.
Balanstotalen 2016 en 2017 onbekend.

11-05-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 2:
Een personeelslid, zijnde de bestuurder.

Boedelsaldo
€ 0,00

11-05-2018
2

€ 0,00

07-11-2018
3

€ 0,00

22-05-2019
4

€ 0,00

21-11-2019
5

€ 0,00

20-05-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
4-11-2017

11-05-2018
2

t/m
11-5-2018
van
12-5-2018

07-11-2018
3

t/m
5-11-2018
van
6-11-2018

22-05-2019
4

t/m
22-5-2019
van
23-5-2019

21-11-2019
5

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

20-05-2020
6

t/m
20-5-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

14 uur 30 min

3

4 uur 24 min

4

3 uur 36 min

5

0 uur 54 min

6

2 uur 6 min

totaal

25 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Verslag 1:
Dit verslag en de daarbij behorende bijlagen betreft een openbaar verslag als
bedoeld in artikel 73a Fw . Met het verslag beoogt de curator om
belanghebbenden zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voortgang in
het faillissement. De curator staat echter niet in voor de volledigheid of de
juistheid van de in het verslag opgenomen informatie. Niet uitgesloten is, dat
de curator nog niet alle informatie ter beschikking staat dan w el dat bepaalde
informatie in dit stadium nog niet openbaar gemaakt kan w orden. Aan dit
verslag kunnen om die reden geen rechten w orden ontleend.

11-05-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
De vennootschap is opgericht op 13 januari 2009. De aandelen in het kapitaal
van gefailleerde w orden gehouden door de heer S.A.N. van Baarlen. De heer
van Baarlen is tevens enig bestuurder van gefailleerde.

11-05-2018
2

Gefailleerde houdt op haar beurt de aandelen in het kapitaal van haar
dochtermaatschappij,
W outers Straal-Spuitservice B.V. Gefailleerde is tevens bestuurder van
W outers Straal- Spuitservice B.V. De dochter-vennootschap is bij uitspraak van
de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 augustus 2017 in staat van faillissement
verklaard.

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Er zijn, voor zover de curator bekend, geen lopende procedures.

11-05-2018
2

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Er zijn, voor zover de curator bekend, geen lopende verzekeringen.

11-05-2018
2

1.4 Huur
Verslag 1:
Gefailleerde is geen partij bij huurovereenkomsten.

1.5 Oorzaak faillissement

11-05-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde, de heer Van Baarlen, w as tot
en met 2009 w erkzaam bij W outers Straal-Spuitservice B.V. In 2009 besloot de
heer Van Baarlen de aandelen in het kapitaal van W outers Straal-Spuitservice
B.V. over te nemen van W outers Bladel Beheer B.V. Daarvoor w erd gefailleerde
opgericht. Gefailleerde heeft destijds de aandelen in W outers StraalSpuitservice B.V. overgenomen van W outers Bladel Beheer B.V. De koopsom
voor de overname van de aandelen bedroeg € 1.000.000,--. De koopsom w erd
door W outers Bladel Beheer B.V. gefinancierd door middel van een lening aan
gefailleerde.
De lening van W outers Bladel Beheer B.V. aan gefailleerde w erd door
gefailleerde terugbetaald uit de inkomsten die met de w erkmaatschappij
(W outers StraalSpuitservice B.V.) w erden gegenereerd. Nu de
w erkmaatschappij bij vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant d.d. 8 augustus
2017 in staat van faillissement is komen te verkeren, zijn de inkomsten van
gefailleerde opgedroogd. Gefailleerde is als gevolg daarvan niet meer in staat
aan haar lopende verplichtingen te voldoen.
Deze verplichtingen betroffen in elk geval de afbetalingen van de door W outer
Bladel Beheer B.V. verstrekte lening. In aanvulling daarop vormt gefailleerde
een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en de loonbelasting met W outers
Straal-Spuitservice B.V. Volgens de accountant bedraagt de fiscale schuld in de
w erkmaatschappij ruim € 300.000,--. Tot op heden w erd in het faillissement
van de w erkmaatschappij een fiscale vordering ingediend van € 62.161,-- in
verband met niet betaalde loonheffingen. Gefailleerde is als gevolg van de
fiscale eenheid mede aansprakelijk voor deze schuld.

11-05-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Een personeelslid.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Een personeelslid.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

24-10-2017

1

Aan het personeel heeft de curator met toestemming van de
rechter-commissaris ontslag aangezegd bij brief van 24 oktober
2017.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1: correspondentie.

11-05-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
Gefailleerde is niet gerechtigd tot eigendom van onroerende zaken.

11-05-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Verslag 1: n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-05-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

11-05-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Verslag 1:
Het bodemvoorrecht van de fiscus is van toepassing. De fiscus diende tot op
heden een
vordering in van € 2.582,--.

11-05-2018
2

Verslag 2:
De vorderiong van de fiscus bedraagt € 365.167,00.
De vordering van de fiscus w aarvoor het bodemrecht geldt, bedraagt €
358.320,00.

20-05-2020
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De curator heeft geen voorraad aangetroffen.

11-05-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1:
De activa van gefailleerde bestond uit een geactiveerde goodw ill post in
verband met de overname van de aandelen in het kapitaal van W outers StraalSpuitservice B.V. alsmede een geactiveerde deelneming in eveneens W outers
Straal-Spuitservice B.V. Beide posten zijn met het intreden van het
faillissement van W outers Straal-Spuitservice B.V. nihil gew orden.
Er is sprake van een vordering op de aandeelhouder, de heer Van Baarlen, per
ultimo 2015 bedraagt de vordering op de heer Van Baarlen € 225.072,--. De
vordering op de heer Van Baarlen lijkt vooralsnog bij gebreke van enige
mogelijkheden tot verhaal oninbaar.

3.9 Werkzaamheden andere activa

11-05-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Vordering op bestuurder

€ 225.072,00

€ 0,00

totaal

€ 225.072,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Voor zover de curator bekend zijn er geen vorderingen op debiteuren.

11-05-2018
2

Verslag 2:
Uit de jaarrekening 2015 blijkt van een vordering op de bestuurder, groot €
225.072,00.
Naar verw achting biedt de bestuurder geen enkel verhaal.
Verslag 3:
De curator is hierover nog in overleg met de bestuurder.
Er is niet of nauw elijks sprake van aflossingscapaciteit.

07-11-2018
3

De curator heeft de vordering uit hoofde van de rekening-courantverhouding
uitgebreid met de bestuurder besproken. Laatstgenoemde begrijpt niet hoe
een dergelijke vordering kan zijn ontstaan. Hij verw ijt zijn toenmalige
accountant hierin fouten te hebben gemaakt. Dat standpunt is niet acceptabel.
De betreffende vordering is terug te vinden in de vastgestelde jaarrekening en
is uit dien hoofde naar de mening van de curator niet betw istbaar. De curator
heeft de bestuurder verzocht een betalingsvoorstel te doen.

22-05-2019
4

De bestuurder heeft geen betalingsvoorstel gedaan. Een door de curator
ingesteld verhaalsonderzoek leerde hem, dat de bestuurder naar verw achting
geen verhaal biedt. Indien betaling uitblijft, zal de curator het faillissement van
de bestuurder aanvragen.

21-11-2019
5

Het faillissement van de bestuurder w ordt aangevraagd.

20-05-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1: n.v.t.
Verslag 2: n.v.t.

11-05-2018
2

Verslag 3: n.v.t.

07-11-2018
3

Bespreking bestuurder; correspondentie.

22-05-2019
4

Telefoongesprekken/correspondentie bestuurder.

21-11-2019
5

Correspondentie.

20-05-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Er is geen sprake van een bancaire vordering

11-05-2018
2

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
In het faillissement van de dochter-vennootschap constateerde de curator dat
gefailleerde als contractant en/of mede-contractant partij w as bij enkele
leaseovereenkomsten. De betreffende lease-overeenkomsten w erden door de
curator beëindigd.

11-05-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Door gefailleerde w erd, zo blijkt uit de jaarrekening 2015, een pandrecht
verstrekt op de aandelen in het kapitaal van W outers Straal-Spuitservice B.V.
ten behoeve van W outers Bladel Beheer B.V. Een en ander in het kader van de
door W outers Bladel Beheer B.V. gefinancierde koopsom ter zake de aankoop
van de aandelen in het kapitaal van W outers Straal-Spuitservice B.V.

11-05-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
W outers Bladel Beheer B.V. is separatist op basis van de aan haar verstrekte
zekerheden op de aandelen in het kapitaal van W outers Straal-Spuitservice
B.V.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

11-05-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

5.6 Retentierechten
Verslag 1: n.v.t

11-05-2018
2

5.7 Reclamerechten
Verslag 1: n.v.t

11-05-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1: n.v.t

11-05-2018
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1: correspondentie bank.

11-05-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Een doorstart van de activiteiten van gefailleerde is niet aan de orde.

11-05-2018
2

6.5 Verantwoording
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
De curator heeft de boekhouding opgevraagd bij de accountant van
gefailleerde. Tot op heden w eigert de accountant de betreffende administratie
vrij te geven. De curator is met de bestuurder en de accountant in overleg om
te komen tot overlegging van de administratie van gefailleerde.

11-05-2018
2

Verslag 2:
De laatste jaarrekening dateert van 2015. De aansluiting met de jaarrekening
2014 is onduidelijk. Over 2016 en 2017 is kennelijk geen boekhouding
gevoerd. De grootboekadministratie ontbreekt. Men name heeft de curator als
gevolg daarvan geen inzicht in de ontw ikkeling van de rekening-courant
vordering op de bestuurder vanaf 31-12-2015. Er is niet voldaan aan de
administratieverplichting.

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
2013: gedeponeerd op 18-11-2014, tijdig;
2014: gedeponeerd op 21-1-2016, tijdig;
2015: gedeponeerd op 2-1-2017, tijdig;
2016: n.v.t.;
2017: n.v.t.

11-05-2018
2

De jaarrekeningen w erden tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Gefailleerde valt binnen de door de w et gestelde grenzen (artikel 2:396 BW )
"vrijstelling kleine vennootschappen", zodat aan de het jaarverslag geen
verklaring omtrent de getrouw heid hoeft te w orden toegevoegd. Er is sprake
van een samenstellingsverklaring door de accountant.

11-05-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
De vennootschap w erd opgericht op 13 januari 2009. Volgens de jaarrekening
w erden de aandelen volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-05-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.

11-05-2018
2

Verslag 2
Er is niet voldaan aan de administratieverplichting. Dit heeft te gelden als
onbehoorlijke taakvervulling. De curator doet nog nader onderzoek, met name
w aar het betreft de uitstaande vorderingen op de bestuurder, de heer Van
Baarlen.

Toelichting
Verslag 3:
Er is sprake van een substantiële vordering van de vennootschap op de
bestuurder (zie hoofdstuk 4), een en ander zonder dat daarvoor zekerheid
w erd gesteld. Tw ijfelachtig is of de vordering geheel of gedeeltelijk kan w orden
geïncasseerd. De curator is daarover in overleg met de bestuurder.

Toelichting
De bestuurder stelt niet in staat te zijn een betalingsvoorstel te doen. Indien
betaling uitblijft, zal de curator het faillissement van de bestuurder aanvragen.

Toelichting
Het faillissement van de bestuurder w ordt aangevraagd.

07-11-2018
3

21-11-2019
5

20-05-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
In onderzoek.

11-05-2018
2

Verslag 2:
De curator heeft dit nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
Vooralsnog is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-11-2018
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1: bespreking, correspondentie en telefoongesprekken.
Verslag 2: studie administratie; correspondentie.

11-05-2018
2

Verslag 3: studie administratie; correspondentie.

07-11-2018
3

Telefoongesprekken/correspondentie bestuurder.

21-11-2019
5

Opstellen faillissementsrekest, correspondentie.

20-05-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Er zijn geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 365.167,00

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend, totaal € 2.582,00.
Verslag 2:
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend, in totaal €
365.167,00 uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting (voortvloeiende uit
de fiscale eenheid met W outers Straal-Spuitservice B.V.).
€ 367.075,00

07-11-2018
3

Toelichting
Verslag 3:
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend, in totaal €
367.075,00 uit hoofde van loonheffing en omzetbelasting (voortvloeiende uit
de fiscale eenheid met W outers Straal-Spuitservice B.V.).
€ 374.736,00

8.3 Pref. vord. UWV

22-05-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Het UW V heeft geen vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Er zijn geen andere preferente vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Er zijn geen concurrente vorderingen ingediend.
Verslag 2:
2 concurrent crediteuren hebben een vordering ingediend.
2

07-11-2018
3

Toelichting
2 concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 10.249,19

11-05-2018
2

Toelichting
Verslag 1:
Er zijn geen concurrente vorderingen ingediend.
Verslag 2:
€ 10.249,19.
€ 10.249,19
Toelichting
Verslag 3: 2 concurrente crediteuren uit hoofde van gesloten leaseovereenkomsten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

07-11-2018
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Nog niet bekend.

11-05-2018
2

Verslag 2: naar verw achting opheffing w egens de toestand van de boedel.
Verslag 3: naar verw achting opheffing w egens de toestand van de boedel.

07-11-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren en
crediteurenadministratie.

11-05-2018
2

Verslag 2:
Correspondentie; crediteurenadministratie.
Verslag 3:
Correspondentie; crediteurenadministratie.

07-11-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

9.2 Aard procedures
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

9.3 Stand procedures
Verslag 1: n.v.t.

11-05-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Verslag 1: n.v.t.

10. Overig

11-05-2018
2

10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
- Inventariseren en veilig stellen ontbrekende (digitale) administratie.
- Rechtmatigheidsonderzoek.

11-05-2018
2

Verslag 2:
De curator zal nog onderzoek instellen in de administratie en de bestuurder
zijn onderzoeksbevindingen voorleggen. Voorts w ordt onderzoek gedaan naar
de verhaalsmogelijkheden bij de bestuurder.
Verslag 3:
De curator voert nog overleg met de bestuurder w aar het betreft zijn
bevindingen onderzoek administratie en incasso vordering in rekening-courant.

07-11-2018
3

Verslag 4:
de curator is nog doende met pogingen om de vordering in rekening-courant te
incasseren. Ook de komende periode zal hij daarop zijn aandacht richten.

22-05-2019
4

Tot op heden kon de vordering niet w orden geïncasseerd. Indien de
mogelijkheden daarvoor uitblijven, zal de curator het faillissement van de
bestuurder aanvragen.

21-11-2019
5

Het faillissement van de bestuurder w ordt aangevraagd.

20-05-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1: Nog niet bekend.
Verslag 2: Nog niet bekend.

11-05-2018
2

Verslag 3: Nog niet bekend.

07-11-2018
3

Verslag 4: nog niet bekend.

22-05-2019
4

Nog niet bekend.

21-11-2019
5

Tw eede helft 2020.

20-05-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
20-11-2020

10.4 Werkzaamheden overig

20-05-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1: rapportage.
Verslag 2: rapportage.

11-05-2018
2

Verslag 3: rapportage.

07-11-2018
3

Verslag 4: rapportage.

22-05-2019
4

Rapportage.

21-11-2019
5

Rapportage.

20-05-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

