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Algemene gegevens
Naam onderneming
Smits Schilderw erken B.V.

19-06-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smits
Schilderw erken B.V., statutair gevestigd te Berghem en kantoorhoudende te
(5347 JL) Oss aan het adres Dommelstraat 2, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 62099418, hierna te noemen: "Schilderw erken".

19-06-2018
2

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van Schilderw erken alsmede Smits Projecten B.V., Smits
O+R B.V. en MamoSmits Natuursteen B.V. zijn gericht op het ontw erpen en
realiseren van hoogw aardige interieurs en afw erking van gebouw en. Een
specialiteit is het ontw erpen en realiseren van w elnessruimtes.
Er is feitelijk sprake van één onderneming, die w ordt gedreven door inzet van
bronnen (personeel, bedrijfsmiddelen, liquiditeit) uit de verschillende
vennootschappen. De activiteiten van de verschillende vennootschappen zijn
administratief niet duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Financiële gegevens

19-06-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 190.445,00

2016

€ 319.573,00

€ -13.871,00

€ 180.471,00

2015

€ 110.343,00

€ 11.374,00

€ 60.076,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
2

19-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 0,00

19-06-2018
2

Verslagperiode
van
15-1-2018

19-06-2018
2

t/m
29-5-2018
van
30-5-2018

18-12-2018
3

t/m
2-12-2018
van
3-12-2018

09-07-2019
4

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

08-01-2020
5

t/m
19-12-2019
van
20-12-2019
t/m
23-11-2020

Bestede uren

30-12-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

14 uur 18 min

3

5 uur 36 min

4

3 uur 0 min

5

4 uur 36 min

6

12 uur 54 min

totaal

40 uur 24 min

Toelichting bestede uren
In totaal is er in dit faillissement 35,80 uur besteed.

19-06-2018
2

In totaal is er in dit faillissement 41,40 uur besteed.

18-12-2018
3

In totaal is er in dit faillissement 44,40 uur besteed.

09-07-2019
4

In totaal is er in dit faillissement 49 uur besteed.

08-01-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
(On)middellijk aandeelhouder en bestuurder van de Smits groep is de heer
A.J.H. Smits. De heer Smits is oorspronkelijk als ondernemer begonnen in de
vorm van een eenmanszaak. Vanaf 2015 is de onderneming als het w are
opgesplitst en voortgezet in een aantal B.V.'s. Er is een groep van
vennootschappen gecreëerd, met aan het hoofd Smits Suppers Holding B.V. als
enig aandeelhouder en bestuurder van Smits O+R B.V., die op haar beurt enig
aandeelhouder en bestuurder is van Smits Projecten B.V., Smits
Schilderw erken B.V. en MamoSmits Natuursteen B.V.

18-12-2018
3

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen aanhangige procedures aangetroffen.

18-12-2018
3

1.3 Verzekeringen
Er is geen sprake van premierestitutie. De curator verw ijst naar hetgeen staat
vermeld bij 1.5 van het aanvangsverslag van 16 januari 2018.

18-12-2018
3

1.4 Huur
De huur is beëindigd. De curator verw ijst naar hetgeen staat vermeld bij 1.6
van het aanvangsverslag van 16 januari 2018.

18-12-2018
3

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder w aren er genoeg opdrachten uit te voeren om een
goed bedrijfsresultaat te kunnen behalen in 2016 en 2017. Uit de verklaringen
van de bestuurder begrijpt de curator dat er in 2016 investeringen zouden zijn
gedaan door de vennootschappen, die mogelijk een te groot beslag op de
liquiditeit hebben gelegd.

18-12-2018
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De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek.
Zie het verslag van Smits Projecten B.V. onder 7.5. Er is een regeling getroffen
met de bestuurder. Nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
alsmede de rol van de bestuurder daarin is niet langer opportuun, nu met de
regeling in Smits Projecten B.V. de
verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput.

09-07-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

19-06-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

19-06-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

22-12-2017

2

totaal

2

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

18-12-2018
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

18-12-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
n.v.t.

18-12-2018
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.

18-12-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.

18-12-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor w at betreft de omvang en status van de diverse projecten is ook in het
vorige verslag al opgemerkt dat dit volgens de administratrice "in het hoofd
van de bestuurder" zit. De bestuurder is herhaaldelijk verzocht om een
duidelijk (financieel) overzicht van de projecten aan te leveren. Ook ten tijde
van het derde verslag heeft de bestuurder dat niet gedaan. W el heeft hij een
grof overzicht verschaft van w at naar zijn inzicht de stand van zaken per
project is, maar een eensluidend beeld geeft dit overzicht niet. Bovendien
ontbreekt de onderbouw ing. De curator heeft daarop een en ander zelf in
kaart moeten brengen, hetgeen extra tijd heeft gekost. De curator is thans in
discussie met de diverse debiteuren. Ten aanzien van een aantal debiteuren is
het niet mogelijk gebleken om voldoende informatie uit de administratie te
halen om de vordering op die debiteuren te kunnen aantonen. Volgens
eerdere verklaringen van de bestuurder zou die informatie er w el moeten zijn.
De curator heeft dan ook nogmaals een beroep op de bestuurder gedaan om zoals door deze
toegezegd - samen met een medew erker van de curator aan de hand van de
(project)administratie aanvullende informatie te verschaffen. De bestuurder
heeft dat tot op heden niet gedaan.

18-12-2018
3

De bestuurder is tot op heden niet in staat gebleken om de betreffende
(project)administratie volledig aan te leveren. Zie ook hierna onder 4.

09-07-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
n.v.t.

18-12-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
n.v.t.

18-12-2018
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Handelsdebiteuren

Omvang
€ 6.173,25

Vordering in rekening-courant op de
bestuurder

€ 38.000,00

totaal

€ 44.173,25

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Per datum faillissement stond er op basis van de administratie een bedrag van
circa € 46.000,-- aan debiteuren open. Na verw erking van ontvangsten op de
bankrekening van failliet resteert bovengenoemde saldo. Daarnaast is er
volgens de administratie nog een bedrag van circa € 12.875 te factureren.
Deze vorderingen hebben betrekking op een en dezelfde debiteur, die
uitvoerig verw eer voert. De curator heeft een en ander in onderzoek.

19-06-2018
2

Naast het bovengenoemde debiteurensaldo is er sprake van diverse
rekening-courant vorderingen op groepsvennootschappen. Zie in dit kader
het vorige verslag. In de meeste gevallen zijn die niet incasseerbaar.
Met de verkoop van het vastgoed van D'n Dommel Vastgoed B.V. is een
overw aarde gerealiseerd van circa € 108.000,--. De fiscale schuldenlast
inzake D'n Dommel Vastgoed B.V. is beperkt, evenals de concurrente
crediteurenlast. De concurrente vordering vanuit Smits Projecten B.V. van
circa € 78.000,-- op D'n Dommel Vastgoed B.V. lijkt daarom incasseerbaar te
zijn. Inzake D'n Dommel Vastgoed B.V. zal de rechtbank w orden verzocht om
een verificatievergadering te bepalen.
Vanuit Smits Projecten B.V. (circa € 300.000,--) en Smits Schilderw erken B.V.
(circa € 38.000,--) bestaat er een totale vordering van € 338.000,-- in
rekening-courant op de bestuurder in privé.
Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder onvoldoende verhaal biedt voor
deze vorderingen. De curator streeft ernaar om ter zake deze vorderingen een
regeling met de bestuurder
te treffen.
Zie hierna onder 7.5. Met de bestuurder is een regeling getroffen. Hij moet op
grond daarvan € 62.000,-- aan de boedel betalen op een oorspronkelijke
vordering in rekening-courant van in totaal circa € 338.000,-- (vanuit Smits
Projecten circa € 300.000,-- en vanuit Smits
Schilderw erken circa € 38.000,--, in w elke verhouding de curator ook de
opbrengst zal
verdelen).

18-12-2018
3

Zie ook hiervoor onder 3. De bestuurder is tot op heden niet in staat gebleken
om de betreffende (project)administratie volledig aan te leveren. De curator
doet nog een allerlaatste poging. Indien dit niets oplevert verkeert de boedel
in een zodanige bew ijspositie dat het niet zal lukken om de openstaande
vorderingen te onderbouw en en zal w orden afgezien van verdere
inspanningen om debiteuren te incasseren.

09-07-2019
4

De debiteuren zijn niet incasseerbaar gebleken.

08-01-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
-onderzoek/incasso debiteur.

19-06-2018
2

-Afgerond.

08-01-2020
5

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

19-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Met de verkoop van het onroerend goed van D'n Dommel Vastgoed B.V. is de
totale bankschuld aan Rabobank afgelost. De Rabobank heeft derhalve geen
vordering meer op de Smits vennootschappen. Voor zover er naast de
hypotheek nog sprake w as van pandrechten zijn die komen te vervallen.

5.2 Leasecontracten
n.v.t.

18-12-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
n.v.t.

18-12-2018
3

5.4 Separatistenpositie
n.v.t.

18-12-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

18-12-2018
3

5.6 Retentierechten
n.v.t.

18-12-2018
3

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

18-12-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-12-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Afgerond.

18-12-2018
3

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

18-12-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

18-12-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

18-12-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft diverse doorstart mogelijkheden onderzocht, maar het is niet
mogelijk gebleken om een doorstart te realiseren.

18-12-2018
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6.5 Verantwoording
n.v.t.

18-12-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

18-12-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

18-12-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

18-12-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie voldoet op het eerste gezicht aan de daaraan te stellen
eisen. Op basis van het onderzoek naar de debiteuren/de te onderscheiden
projecten blijkt de administratie op dat vlak evenw el niet te voldoen. De
bestuurder is van mening dat de administratie op dat vlak w el voldoet maar
heeft, ondanks daartoe bij herhaling in de gelegenheid te zijn gesteld,
zulks tot op heden niet aangetoond. De curator heeft hem nogmaals
gesommeerd om dit te doen. Het niet voeren van een deugdelijke
projectadministratie kan een grond vormen voor bestuurdersaansprakelijkheid.
Gezien de reeds aanzienlijke rekening-courantvorderingen op de bestuurder
(zie hiervoor onder 4), en het gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij de
bestuurder om reeds die vorderingen te kunnen voldoen, acht de curator het
evenw el niet opportuun om in verband met deze kritiek op de nakoming van de
boekhoudplicht verder
onderzoek te doen en/of acties richting de bestuurder te ontw ikkelen. Dit laat
overigens onverlet dat de bestuurder w el voor opheldering dient te zorgen (zie
vorige alinea).

18-12-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2015 en 2016 zijn blijkens de aantekening in het
handelsregister tijdig gedeponeerd.

18-12-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

18-12-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandeelhouder verkeert eveneens in staat van faillissement. Voor zover er
niet rechtsgeldig zou zijn volgestort, is de vordering tot volstorting niet
verhaalbaar.

18-12-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vanuit Smits Projecten B.V. (circa € 300.000,--) en Smits Schilderw erken B.V.
(circa € 38.000,--) bestaat er een totale vordering van € 338.000,-- in
rekening-courant op de bestuurder in privé. Uit onderzoek is gebleken dat de
bestuurder onvoldoende verhaal biedt voor deze vorderingen. De curator
streeft ernaar om ter zake deze vorderingen een regeling met de bestuurder
te treffen.
Het ziet ernaar uit dat indien voornoemde regeling tot stand kan komen
daarmee tevens alle verhaalsmogelijkheden op de bestuurder zijn uitgeput.
Dat maakt dat nader onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid in dat
geval niet opportuun is, omdat voor zover daarvan al sprake zou zijn deze
vordering niet verhaalbaar is.

19-06-2018
2

Van frauduleus handelen is niet gebleken, zodat ook met het oog op de
fraudebestrijding geen grond voor nader onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid aanw ezig is

Toelichting
Kort na datum faillissement heeft de curator ter verhaal van de rekeningcourantvorderingen vanuit Smits Projecten B.V. reeds beslag laten leggen op
de w oning van de bestuurder. De curator heeft de bestuurder gedagvaard. De
bestuurder is op 15 augustus jl. bij verstek veroordeeld tot betaling van circa €
338.000,-- + rente en kosten. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.

18-12-2018
3

Met goedkeuring van de rechter-commissaris w as in de onderhavige
faillissementen ondertussen een regeling getroffen met de bestuurder ter zake
de rekening-courantvorderingen die de failliete vennootschappen op hem
hebben. Hij moet op grond daarvan € 62.000,-- aan de boedel betalen op een
oorspronkelijke vordering in rekening-courant van in totaal circa € 338.000,-(vanuit Smits Projecten circa € 300.000,-- en vanuit Smits Schilderw erken circa
€ 38.000,--, in w elke verhouding ik ook de opbrengst zal
verdelen). Meer zicht op verhaal - bijvoorbeeld middels executie van de w oning
- is er niet. Daarvoor is de overw aarde op de w oning te beperkt, zeker nu deze
50/50 verdeeld dient te w orden over het vermogen van de bestuurder en
diens vrouw . Executie brengt daarbij aanvullende kosten met zich. Daar komt
nog bij dat het executeren van de privé w oning van de bestuurder voor hem
en zijn gezin zeer ingrijpend zou zijn terw ijl er geen
zicht is op vervangende w oonruimte. De bestuurder is niet in staat gebleken
om de betalingsregeling naar behoren na te komen. Hem is nog een keer
uitstel verleend tot 10 december jl. om het gehele bedrag te voldoen. Ten tijde
van het derde verslag heeft de bestuurder € 34.000,-- van het
schikkingsbedrag van € 62.000,-- betaald. Met het oog op de ingrijpende
gevolgen van executie van de w oning heeft de curator de bestuurder nog een
allerlaatste kans gegeven om de regeling na te komen voor 17 december
2018. Indien hij dat niet doet ziet de curator geen andere mogelijkheid dan
over te gaan tot executie van het vonnis. Zie ook hiervoor onder 7.1. met
betrekking tot de nakoming van de boekhoudplicht.

Toelichting
Zie het verslag van Smits Projecten B.V. onder 7.5. Nader onderzoek naar de
oorzaak van het faillissement alsmede de rol van de bestuurder daarin is niet
langer opportuun, nu met de regeling in Smits Projecten B.V. de
verhaalsmogelijkheden zijn uitgeput.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-07-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
-treffen regeling bestuurder

19-06-2018
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- incasseren restant vordering uit hoofde van de regeling met de bestuurder.
- in geval van niet nakoming door de bestuurder, overleg met de rechtercommissaris over de executie van het vonnis.

18-12-2018
3

Zie verslag 3. De curator is met de bestuurder een aangepaste
betalingsregeling
overeengekomen. De bestuurder komt deze betalingsregeling naar behoren
na. Hij heeft inmiddels van het schikkingsbedrag van € 62.000,-- een bedrag
van € 49.500,-- aan de boedel voldaan. Er resteert nog een bedrag van €
12.500,-- door de bestuurder te voldoen in maandelijkse termijnen van €
1.000,--. De curator zal deze termijnen blijven incasseren totdat het
totaalbedrag van de regeling is voldaan.

09-07-2019
4

Afgerond.

30-12-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 13.908,44

18-12-2018
3

Toelichting
- vordering UW V € 13.908,44
€ 17.402,69

30-12-2020
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Toelichting
UW V plus restant eindsalaris curator

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.950,96

19-06-2018
2

€ 106.816,96

18-12-2018
3

€ 123.631,96

09-07-2019
4

€ 146.730,96

08-01-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 9.324,48

18-12-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

19-06-2018
2

6

08-01-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 28.857,68

19-06-2018
2

€ 39.464,96

08-01-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de hoogte van de boedelschulden (met name UW V) in combinatie met
de preferente crediteurenlast zal er naar het zich laat aanzien geen uitkering
aan de concurrente crediteuren kunnen plaatsvinden.

18-12-2018
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Het faillissement zal naar verw achting bij gebrek aan baten w orden
afgew ikkeld.
Het faillissement w ordt voorgedragen voor opheffing w egens gebrek aan
baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

30-12-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft kort na datum faillissement beslag gelegd op de w oning van
de bestuurder en vervolgens de bestuurder gedagvaard ter incasso van een
tw eetal rekening-courantvorderingen. De bestuurder is bij verstek
veroordeeld. Zie hiervoor onder punt 7.

18-12-2018
3

9.2 Aard procedures
Zie 9.1.

18-12-2018
3

9.3 Stand procedures
Zie 9.1.

18-12-2018
3

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie hiervoor onder punt 7. Afhankelijk van de nakoming van de regeling door
de bestuurder zal al dan niet het vonnis alsnog geëxecuteerd gaan w orden.

18-12-2018
3

De regeling is nagekomen.

30-12-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator bew aakt de voortvarende afw ikkeling van het faillissement. Een
termijn van afw ikkeling valt evenw el nog niet te geven.

09-07-2019
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Zie ook hiervoor onder 7. Het restant van het schikkingsbedrag van €
12.500,-- zal de bestuurder in maandelijkse termijnen van € 1.000,-- voldoen.
De onderhavige boedel ontvangt nog een beperkt deel naar rato van het
totale geïncasseerde schikkingsbedrag (circa 10%). Dit zal dienen te w orden
afgew acht alvorens het faillissement kan w orden afgew ikkeld. Tussentijdse
uitkering kan niet plaatsvinden, omdat er een onzekerheid bestaat of
uiteindelijk het volledige bedrag op de bestuurder geïncasseerd dient te zijn.
Is dat niet het geval zal immers ook de naar rato uitdeling in het onderhavige
faillissement lager zijn.
Er hoeven in het onderhavige faillissement geen w erkzaamheden meer te
w orden verricht, anders dan het incasseren van de vordering op de bestuurder
en het financieel afw ikkelen van het faillissement. Gezien het aantal termijnen
en het maandbedrag zal het evenw el nog zeker een jaar duren voordat de
financiële afw ikkeling kan w orden ingezet.
De (financiële) afw ikkeling zal in gang w orden gezet. Het onderhavige verslag
is het eindverslag.

30-12-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Vanaf april 2018 hanteert de rechtbank een nieuw format voor
faillissementsverslagen. In verband hiermee w orden in dit verslag louter de
w ijzigingen ten opzichte van het vorige verslag w eergegeven. Voor alle andere
informatie, w ordt verw ezen naar de inhoud van de voorgaande verslagen.

Bijlagen
Bijlagen

19-06-2018
2

