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

8
30-07-2020
F.01/17/99
NL:TZ:0000011688:F001
14-03-2017

R-C
Curator

mr. S.J.O. de Vries
mr R.G. Roeffen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Afbouw bedrijf Schouten B.V.

27-08-2018
4

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Afbouw bedrijf
Schouten B.V., statutair gevestigd te Den Dungen, gemeente SintMichielsgestel, en kantoorhoudende te (5275 BX) Den Dungen aan het adres
Listerstraat 90, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
60713771.

27-08-2018
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Activiteiten onderneming
Afbouw - en stucadoorsbedrijf.

27-08-2018
4

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 151.041,00

2015

€ 205.845,00

2016

€ 127.561,00

2017

€ 2.391,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens en balanstotalen zijn nog onbekend.

27-08-2018
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De w inst en verlies resultaten volgen uit de kolommenbalansen. Er ontbreken
jaarrekeningen. De curator is niet in staat om de juistheid of volledigheid van
het resultaat te controleren.
Uit de administratie blijkt verder dat de gefailleerde vennootschap een
vordering heeft op de bestuurder in privé ter grootte van:
2014: € 52.891
2015: € 183.347
2016: € 128.071

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-08-2018
4

Boedelsaldo
€ 8.205,99

27-08-2018
4

€ 12.717,11

14-02-2019
5

€ 2.996,55

06-08-2019
6

€ 5.501,62

03-02-2020
7

Toelichting
Het saldo is met name ontstaan door het nakomen van een afbetalingsregeling
met de bestuurder.
€ 6.508,71

Verslagperiode

30-07-2020
8

Verslagperiode
van
26-2-2018

27-08-2018
4

t/m
12-8-2018
van
13-8-2018

14-02-2019
5

t/m
13-2-2019
van
14-2-2019

06-08-2019
6

t/m
29-7-2019
van
31-7-2019

03-02-2020
7

t/m
19-1-2020
van
20-1-2020

30-07-2020
8

t/m
14-7-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

13 uur 48 min

5

9 uur 12 min

6

7 uur 42 min

7

2 uur 42 min

8

3 uur 48 min

totaal

37 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal bestede uren: 118,80 uur.

27-08-2018
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Totaal aantal bestede uren: 128,00 uur.

14-02-2019
5

Bestede uren in beslagperiode 7,70 uren
Totaal aantal bestede uren: 136,00 uur

06-08-2019
6

Bestede uren in verslagperiode: 2,7 uren.
Totaal aantal bestede uren: 138,7 uren.

03-02-2020
7

Bestede uren in verslagperiode: 3,8 uren.
Totaal aantal bestede uren: 142,5 uren.

30-07-2020
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Afbouw bedrijf Schouten B.V., hierna te noemen: "Afbouw bedrijf Schouten", is
opgericht op 19 mei 2014 en op 21 mei 2014 ingeschreven in het
handelsregister. De bestuurder en tevens enig aandeelhouder van deze
onderneming is de heer J.A. Schouten.
Op 3 juni 2014 is Stukadoor- en Afbouw bedrijf Schouten B.V., ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 16087350, statutair gevestigd te
Den Dungen en (voorheen) kantoorhoudende te (5275 BX) Den Dungen aan de
Litserstraat 90 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr.
S.M.M. van Dooren tot curator en benoeming van mr. P.P.M. van der Burgt tot
rechter-commissaris. Mr. C.A.M. de Bruijn is opvolgend rechter-commissaris.
De curator van Stukadoor- en Afbouw bedrijf Schouten B.V. heeft destijds (een
deel van de) activa verkocht aan Afbouw bedrijf Schouten. Ook de
doorstartende vennootschap is nu failliet. De heer J.A. Schouten w as feitelijk
leidinggevende van beide voornoemde failliete vennootschappen.

1.2 Lopende procedures

14-02-2019
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1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure tussen failliet en een aannemingsbedrijf. Het
aannemingsbedrijf is in eerste instantie bij verstek veroordeeld tot betaling
van een bedrag van € 26.429,39. Uit de verstekdagvaarding blijkt dat dit
bedrag is overgemaakt naar de derdengeldrekening van de gemachtigde van
failliet. De gemachtigde van failliet heeft aangegeven dat dit bedrag is
aangew end voor betaling van declaraties en dat het restant aan failliet is
overgemaakt.

14-02-2019
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Op 30 augustus 2017 heeft de kantonrechter een tussenvonnis gew ezen.
Daarbij heeft de
kantonrechter partijen opgeroepen om te verschijnen op de terechtzitting van
de kantonrechter op 31 oktober 2017. In die procedure vordert het
aannemingsbedrijf onder meer terugbetaling van het door haar aan failliet
betaalde bedrag. Gelet hierop lijkt er geen boedelbelang aanw ezig te zijn om
de procedure voort te zetten. De curator zal ter zake in overleg treden met de
rechter-commissaris over het al dan niet voortzetten van de procedure.
Vanw ege het ontbreken van een boedelbelang heeft de curator de procedure
niet voortgezet. De kantonrechter heeft de curator bericht dat de procedure is
doorgehaald maar dat de mogelijkheid w el blijft bestaan om de zaak op de rol
te plaatsen om verder te procederen.

1.3 Verzekeringen
W egens premieachterstand hadden diverse verzekeraars de verzekeringen al
opgezegd.

14-02-2019
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1.4 Huur
Volgens de bestuurder is de huur tot en met januari 2017 betaald en w erd het
bedrijfspand gehuurd van AIB Investments B.V. De curator beschikt niet over
de huurovereenkomst.

14-02-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft verklaard dat er te w einig opdrachten kw amen en dat het
personeel elders
is gaan w erken omdat het personeel daar meer zou kunnen verdienen. De
activiteiten hebben
volgens de bestuurder plaatsgevonden tot en met januari 2017.
De curator is echter van mening dat de onttrekkingen door de bestuurder een
belangrijke oorzaak zijn van het faillissement (zie 4.1 en 7.5).

14-02-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-02-2019
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Toelichting
Volgens de bestuurder geen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

14-02-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

14-02-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

14-02-2019
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De aangetroffen bedrijfsmiddelen vertegenw oordigden nauw elijks tot geen
w aarde. Deze zijn niet verkocht.

14-02-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-02-2019
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

14-02-2019
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn voorraden noch onderhanden w erk aangetroffen.

14-02-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

14-02-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Bedrijfsauto
rente
restituties
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 907,50
€ 35,16
€ 1,65
€ 944,31

€ 0,00

Toelichting andere activa
Eén van de ex-personeelsleden beschikte over een bedrijfsvoertuig. De curator
heeft deze ingenomen en verkocht. Het voertuig dateert uit 2005 en is
verkocht voor een bedrag van € 750,00 exclusief btw . In totaal is een bedrag
van € 907,50 op de boedelrekening bijgeschreven.
Een ander bedrijfsvoertuig is kort voor datum faillissement op naam van de
bestuurder, althans een aan hem gelieerde onderneming gesteld. De curator
heeft die transactie onderzocht. Dat voertuig is destijds verkocht voor een
bedrag van € 600,00. Het voertuig dateert uit 2007 en had een kilometerstand
van ruim 340.000. De curator heeft op basis van een kosten-batenvergelijking
geen verdere actie ondernomen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-02-2019
5

3.9 Werkzaamheden andere activa
De hoogte van de rente en restituties zijn verw erkt.

30-07-2020
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

handelsdebiteuren

€ 31.464,48

€ 3.295,76

€ 0,00

totaal

€ 31.464,48

€ 3.295,76

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de debiteurenadministratie bijgew erkt. Er blijkt nog een
bedrag open te staan van:
€ 31.464,48
- € 5.145,25
- € 9.114,73
- € 2.370,97
- € 1.923,38
- € 3.295,76
- € 6.447,47
€ 1.849,25
__________
€ 5.016,17

27-08-2018
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Beginsaldo openstaande debiteuren
Betaald voor faillissement op rekening failliet
Betaald voor faillissement op G-rekening failliet
Contante betaling voor datum failliet
Betaald op rekening van bestuurder
Betaald op boedelrekening
Verrekend
Correctie
Openstaand saldo

De vordering op Schouten Holding B.V. ter grootte van € 32.021 dient als
oninbaar te w orden beschouw d. De curator zijn ter zake geen
verhaalsmogelijkheden gebleken.
De bestuurder dient een bedrag van € 364.309 aan de boedel te voldoen. De
bestuurder heeft over de periode april t/m augustus 2018 vijf keer een bedrag
van € 1.000 betaald, in totaal derhalve € 5.000.
Het openstaand saldo van € 5.016,17 bleek oninbaar te zijn. De curator heeft
goedkeuring van de rechter-commissaris ontvangen om de debiteurenincasso
verder te staken en het openstaand saldo als oninbaar te beschouw en.
Uit een reconstructie van de administratie bleek een vordering op de
bestuurder van € 364.309. De bestuurder heeft tot en met 4 februari 2019 in
totaal € 8.500 betaald. De bestuurder dient in het kader van een
afbetalingsregeling nog € 6.500 te voldoen. Indien de afbetalingsregeling
w ordt nagekomen heeft de bestuurder € 15.000 betaald. De curator is een
schikking van € 15.000 met goedkeuring van de rechter-commissaris
overeengekomen.

14-02-2019
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De bestuurder heeft tot en met 29 juli 2019 in totaal € 11.500 euro betaald. De
bestuurder dient in het kader van de overeengekomen afbetalingsregeling nog
€ 3.500 euro te voldoen.

06-08-2019
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Op datum faillissement bleek uit de administratie een openstaand
debiteurensaldo van € 31.464,48. Uit nader onderzoek bleek evenw el dat een
groot gedeelte voor faillissement al w as betaald, maar nog niet administratief
verw erkt. Een of meerdere debiteuren heeft bovendien een beroep op
verrekening gedaan. De curator heeft uiteindelijk een boedelopbrengst
gerealiseerd van € 3.295,76. Uiteindelijk resteerde er een openstaand saldo
van € 5.016,17. In zijn verslag van 14 februari 2019 heeft de curator reeds
vermeld dat hij goedkeuring van de rechter-commissaris heeft ontvangen om
de debiteurenincasso verder te staken en het openstaand saldo als oninbaar
te beschouw en.

03-02-2020
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In eerdere verslagen heeft de curator reeds vermeld dat de bestuurder een
bedrag van € 364.309 aan de boedel diende te voldoen. Omdat de bestuurder
niet in staat w as dit bedrag te betalen heeft de curator uiteindelijk met de
bestuurder een schikking getroffen. De rechter-commissaris heeft hieraan zijn
goedkeuring verleend. In het kader van die schikking heeft de bestuurder €
15.000 betaald. Er staat nog een bedrag van € 1.000 op de
derdengeldrekening van de curator. Dit bedrag is onderw eg naar de
boedelrekening.
Het bedrag van € 1.000 is ontvangen. De debiteurenincasso is hiermee
afgerond.

30-07-2020
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Monitoren debiteurenincasso.

14-02-2019
5

Monitoren afbetalingsregeling.

06-08-2019
6

Monitoren afbetalingsregeling.

03-02-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen bankschulden.

14-02-2019
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5.2 Leasecontracten
De curator is niet gebleken van leasecontracten.

14-02-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

14-02-2019
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-02-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

14-02-2019
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

14-02-2019
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

14-02-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2019
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

14-02-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

14-02-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-02-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

14-02-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-02-2019
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-02-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-02-2019
5

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

14-02-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bij aanvang beschikte de curator over een incorrecte boekhouding. De
bestuurder had alleen de administratie over 2014 aangeleverd. De curator
beschikte niet over de administratie 2015 tot en met 2017. De curator had de
rechter-commissaris verzocht om de bestuurder op te roepen voor een
faillissementsverhoor. Dat verhoor stond gepland op 21 september 2017. Het
verhoor heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden omdat de bestuurder alsnog de
administratie over 2015 tot en met 2017 heeft aangeleverd.

14-02-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
2016: niet gedeponeerd
2015: niet gedeponeerd
2014: gedeponeerd op 23 september 2016 (niet tijdig)

14-02-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De onderneming maakt gebruik van de vrijstelling voor kleine ondernemingen
ingevolge artikel
2:396 BW .

14-02-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog te onderzoeken.

14-02-2019
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Uit de administratie leidt de curator af dat er een vordering is op de bestuurder
ter grootte van € 364.309. De curator acht de omvang van die onttrekkingen
een belangrijke oorzaak van het faillissement en kw alificeert dit als
onbehoorlijk bestuur. De curator beraadt zich over de door hem te nemen
maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

14-02-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator onderzocht de overdracht van een bestelbus, merk Opel Vivaro, aan
de bestuurder. De bestuurder w eigerde in eerste instantie hierover inlichtingen
aan de curator te verschaffen. Mede in het kader daarvan is de bestuurder
opgeroepen voor een faillissementsverhoor (zie 7.1).

14-02-2019
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Later heeft de bestuurder alsnog aan de curator inlichtingen verschaft en is
het faillissementsverhoor ingetrokken. De bestelbus dateert uit 2007 en bleek
een kilometerstand te hebben van ruim 340.000. Deze is voor faillissement
verkocht voor een bedrag van € 600. Gelet op de ouderdom van dit voertuig
met bijbehorende kilometerstand zal de curator hiernaar geen verder
onderzoek meer instellen.

Toelichting
De curator heeft overw ogen aangifte tegen de bestuurder te doen. Vanw ege
zijn fysieke toestand en leeftijd ziet de curator daarvan vooralsnog af.

30-07-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie 7.5 en 7.6.

14-02-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

14-02-2019
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

Toelichting
Salaris curator P.M.
€ 12.171,30

27-08-2018
4
03-02-2020
7

30-07-2020
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 58.484,00

8.3 Pref. vord. UWV

27-08-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

27-08-2018
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.463,98

27-08-2018
4

Toelichting
De vordering van een van de tw ee w erknemers is genoteerd voor een bedrag
van € 2.463,98.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

27-08-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 113.149,65

27-08-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing bij gebrek aan baten.

14-02-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Bijw erken crediteurenadministratie.

14-02-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

14-02-2019
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

14-02-2019
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

14-02-2019
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9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

14-02-2019
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Inning restantsaldo debiteuren € 5.016,17
Inning vordering op bestuurder

27-08-2018
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Inning restantsaldo debiteuren € 5.016,17 (afgerond)
Inning vordering op bestuurder

14-02-2019
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Inning restant vordering op bestuurder ter grootte van € 3.500.

06-08-2019
6

De curator zal met de rechter-commissaris overleg plegen over de afw ikkeling
van het faillissement.

03-02-2020
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Dit is een eindverslag.

30-07-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
2019

14-02-2019
5

2020

03-02-2020
7

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

27-08-2018
4

