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mr M.W. Steenpoorte

Algemene gegevens
Naam onderneming
DLW Flooring Benelux B.V.

04-06-2018
1

Gegevens onderneming
DLW Flooring Benelux B.V.
Het Zuiderkruis 9
5215 MV 's-Hertogenbosch

04-06-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister betreffende de activiteiten die van een financiële
holding. In de praktijk w as de onderneming die de vennootschap exploiteerde
een verkoopkantoor voor het Duitse DLW Flooring GmbH, een onderneming die
linoleum en pvc-vloeren produceerde.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 977.283,00

€ -32.293,00

€ 161.542,00

2015

€ 1.067.341,00

€ -225.559,00

€ 132.616,00

2017

€ 941.620,00

€ 27.423,00

Toelichting financiële gegevens

04-06-2018
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens over 2017 zijn onbekend.

04-06-2018
1

Verslag 3:
Uit de kolommenbalans over 2017 zijn de omzet en w inst over 2017 af te
leiden. Het balanstotaal is hier niet uit te herleiden.

17-06-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

04-06-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

04-06-2018
1

€ 10.567,15

20-12-2018
2

€ 11.319,18

17-06-2019
3

€ 11.405,98

24-12-2019
4

€ 11.419,11

24-06-2020
5

€ 12.486,73

29-12-2020
6

€ 12.838,67

30-06-2021
7

€ 4.093,30

28-12-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-5-2018

04-06-2018
1

t/m
31-5-2018
van
1-6-2018

20-12-2018
2

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018

17-06-2019
3

t/m
14-6-2019
van
15-6-2019

24-12-2019
4

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

24-06-2020
5

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

29-12-2020
6

t/m
28-12-2020
van
29-12-2020

30-06-2021
7

t/m
29-6-2021
van
30-6-2021
t/m
27-12-2021

Bestede uren

28-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 24 min

2

13 uur 6 min

3

26 uur 36 min

4

20 uur 18 min

5

8 uur 48 min

6

11 uur 0 min

7

3 uur 0 min

8

10 uur 42 min

totaal

122 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Verslag 4:
De uren zijn besteed aan het onderzoek naar de rechtmatigheid en
gesprekken met de bestuurder.

24-12-2019
4

Verslag 5:
De uren zijn besteed aan verdere correspondentie met de bestuurder omtrent
het onderzoek naar de rechtmatigheid.

24-06-2020
5

Verslag 6:
De uren zijn besteed aan het onderzoek naar de rechtmatigheid.

29-12-2020
6

Verslag 7:
De uren zijn besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

30-06-2021
7

Verslag 8:
De uren zijn besteed aan het rechtmatigheidsonderzoek.

28-12-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap is opgericht op 20 april 2007. De bestuurder van de
gefailleerde vennootschap is Stephan Georg Lührs.

04-06-2018
1

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

04-06-2018
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover tot op heden bekend zijn er geen lopende verzekeringen. Indien
daar alsnog sprake van blijkt te zijn zal de curator deze opzeggen en w aar
mogelijk aanspraak maken op premierestituties.

04-06-2018
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst afgesloten voor
een bedrijfsruimte aan Het Zuiderkruis 9 te 's-Hertogenbosch. De
bedrijfsruimte fungeerde als kantoor voor de verkooporganisatie. De
huurovereenkomst is door de curator, na toestemming van de rechtercommissaris, opgezegd.

04-06-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
DLW Flooring Benelux B.V. w as de verkooporganisatie van DLW Flooring GmbH
voor de Benelux. De w erknemers w aren in dienst bij DLW Flooring Benelux B.V.
De salarissen en alle overige kosten van DLW Flooring Benelux B.V. w erden
doorbelast aan DLW Flooring GmbH, met een opslag van 3%. Ook de
verkoopopbrengsten kw amen ten goede aan de DLW Flooring GmbH.
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft verklaard dat als gevolg
van het feit dat betreffende enig aandeelhouder DLW Flooring GmbH op 1
januari 2018 een insolventieprocedure is geopend in Duitsland, er geen gelden
meer beschikbaar zijn om de vorderingen van DLW Flooring Benelux B.V. te
voldoen. Hierdoor kon DLW Flooring Benelux eveneens niet meer aan haar
verplichtingen voldoen en w as zij genoodzaakt haar eigen faillissement aan te
vragen.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
en komt daar indien nodig in een volgend verslag op terug.

04-06-2018
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

04-06-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

04-06-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-5-2018

6

4 personeelsleden w aren nog in dienst per datum faillissement, 2
personeelsleden w aren al uit dienst maar hebben nog aanspraak op
achterstallig loon.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel

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
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kantoorinventaris

€ 2.070,00

totaal

€ 2.070,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een zeer beperkte kantoorinventaris aangetroffen en tracht
tot verkoop te komen.
Voor zover de curator bekend rusten er geen zekerheidsrechten op de activa
van de gefailleerde vennootschap, zodat er geen sprake is van een
boedelbijdrage.

04-06-2018
1

De bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 2.070,00 exclusief
BTW .

20-12-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop kantoorinventaris.

04-06-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Tot op heden zijn er door bancaire instellingen geen vorderingen ingediend.

04-06-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er w aren enkele operational leasecontracten betreffende de auto's w aarin de
w erknemers reden. De auto's zijn ingeleverd bij de leasemaatschappij.

04-06-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten

04-06-2018
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De vennootschap zal niet voortgezet w orden, omdat de w erkzaamheden
vanw ege de insolventieprocedure van DLW Flooring GmbH in Duitsland al
geruime tijd stil lagen.

04-06-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Het realiseren van een doorstart is niet mogelijk.

04-06-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beoordeelt nog of is voldaan aan de boekhoudplicht.

04-06-2018
1

Verslag 3:
De curator heeft tekortkomingen geconstateerd in de crediteurenadministratie.
De bevindingen zijn voorgelegd aan de bestuurder.

17-06-2019
3

Verslag 4:
De curator voert nadere gesprekken met de bestuurder en heeft de voorlopige
conclusies van zijn onderzoek voorgelegd aan de bestuurder.

24-12-2019
4

Verslag 5:
De curator heeft vastgesteld dat de administratie op enkele onderdelen
onvoldoende inzicht geeft in de financiële positie van de onderneming, hetgeen
leidt tot een schending van de administratieplicht. De bestuurder heeft betw ist
dat hiervan sprake is.

24-06-2020
5

Verslag 6:
De bestuurder handhaaft zijn stelling dat de administratieplicht niet is
geschonden.

29-12-2020
6

Verslag 7:
De stellingen zijn ongew ijzigd en partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen.

30-06-2021
7

Verslag 8:
De stellingen zijn ongew ijzigd en partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen.

28-12-2021
8

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 17 juni 2015, derhalve te laat.
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 6 april 2017, derhalve te laat.
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 25 maart 2018, derhalve te laat.

04-06-2018
1

Verslag 5:
De publicatieplicht is geschonden. De bestuurder heeft dit erkend, maar stelt
zich op het standpunt dat sprake is van een onbelangrijk verzuim, omdat te
late deponering berust op een misverstand.

24-06-2020
5

Verslag 6:
De bestuurder handhaaft zijn stelling dat de te late publicatie slechts berust op
een misverstand, omdat de jaarrekeningen w el binnen de gebruikelijke termijn
zijn opgemaakt en vastgesteld.

29-12-2020
6

Verslag 7:
De stellingen zijn ongew ijzigd en partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen.

30-06-2021
7

Verslag 8:
De stellingen zijn ongew ijzigd en partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen.

28-12-2021
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Op grond van artikel 2:336 lid 1 BW is de vennootschap vrijgesteld van de
verplichting
tot controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is bij
de
jaarrekeningen steeds alleen een samenstellingsverklaring van de accountant
afgegeven.

04-06-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

04-06-2018
1

Verslag 3:
De vennootschap is meer dan vijf jaar geleden opgericht, zodat een eventuele
vordering uit hoofde van het niet voldoen aan de stortingsverplichting reeds is
verjaard (HR De Rijk q.q./Van Roy).

17-06-2019
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder.

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft de voorlopige conclusies van zijn onderzoek voorgelegd aan
de bestuurder.

Toelichting
Verslag 5:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk
bestuur. Hiertoe is relevant dat de exploitatie van gefailleerde zonder enige
garantie vanuit de Duitse moedermaatschappij is voortgezet. Daarbij zijn de
inkomsten van gefailleerde afgedragen aan de Duitse moedermaatschappij,
terw ijl de crediteuren van gefailleerde (gedeeltelijk) onbetaald zijn gebleven.
De bestuurder heeft hiertegen verw eer gevoerd. De curator beraad zich over
het nemen van nadere rechtsmaatregelen.
Ja

04-06-2018
1

17-06-2019
3

24-12-2019
4

24-06-2020
5

29-12-2020
6

Toelichting
Verslag 6:
De curator is van oordeel dat de bestuurder geen beleidsvrijheid meer had
betalingen aan specifieke crediteuren te verrichten, w aarbij hoger
gerangschikte crediteuren in het faillissement onbetaald zijn gebleven, nu
vanuit de Duitse moedermaatschappij w as besloten tot beëindiging van het
concern. Door alsnog hier toe te besluiten, is sprake van onrechtmatig
handelen. De bestuurder heeft dit betw ist en gesteld dat vanuit de Duitse
moedermaatschappij en de Duitse curator garanties w aren afgegeven voor
betaling van de kosten. Bew ijs hiervan is tot op heden niet aangeleverd.

Toelichting
Verslag 7:
Nader bew ijs ter onderbouw ing van het verw eer van de bestuurder is niet
aangeleverd.

Toelichting
Verslag 8:
Nader bew ijs ter onderbouw ing van het verw eer van de bestuurder is niet
aangeleverd.

7.6 Paulianeus handelen

30-06-2021
7

28-12-2021
8

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.

Toelichting
Verslag 3:
De curator heeft zijn bevindingen voorgelegd aan de bestuurder.
In onderzoek

04-06-2018
1

17-06-2019
3

24-12-2019
4

Toelichting
Verslag 4:
De curator heeft de voorlopige conclusies van zijn onderzoek voorgelegd aan
de bestuurder.
In onderzoek

24-06-2020
5

Toelichting
Verslag 5:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor onbehoorlijk
bestuur. De bestuurder heeft hiertegen verw eer gevoerd. De curator beraad
zich over het nemen van nadere rechtsmaatregelen.
Nee
Toelichting
Verslag 6:
Vooralsnog is de curator niet gebleken van enige paulianeuze
rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-12-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nog niet bekend.

04-06-2018
1

Verslag 3:
De curator heeft in de afgelopen periode een onderzoek gedaan in de
administratie. De bevindingen van dit onderzoek zijn in het kader van hoor en
w ederhoor voorgelegd aan de bestuurder. De curator is voornemens een
afspraak met de bestuurder te maken teneinde de bevindingen te bespreken.

17-06-2019
3

Verslag 4:
De curator heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de
bestuurder. De curator heeft met de inhoudelijke reactie van de bestuurder
nader onderzoek verricht in de administratie en zijn conclusies voorgelegd aan
de bestuurder. Voorts heeft de curator de bevindingen van het onderzoek in
de administratie tevens voorgelegd aan de mede statutair bestuurder (die niet
meer w erkzaam zou zijn voor gefailleerde ten tijde van de faillietverklaring). In
het kader van het onderzoek heeft de curator ook diverse personeelsleden
gesproken.

24-12-2019
4

Verslag 5:
De curator heeft nadere correspondentie gevoerd met de bestuurder. De
curator onderzoekt de mogelijkheden voor het nemen van nadere
rechtsmaatregelen.

24-06-2020
5

Verslag 6:
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld en de bestuurder heeft
dit betw ist. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor nadere
rechtsmaatregelen.

29-12-2020
6

Verslag 7:
Partijen zijn niet nader tot elkaar gekomen en aanvullend bew ijs ter
onderbouw ing van het verw eer van de bestuurder is niet meer aangeleverd.
De curator onderzoekt de verdere mogelijkheden voor het treffen van
rechtsmaatregelen.

30-06-2021
7

Verslag 8:
De curator onderzoekt thans de mogelijkheden voor het treffen van
rechtsmaatregelen.

28-12-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

04-06-2018
1

€ 52.761,55

17-06-2019
3

€ 55.920,70

24-12-2019

4
€ 78.102,27

28-12-2021
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 21.101,00

04-06-2018
1

€ 16.852,00

20-12-2018
2

€ 10.945,67

17-06-2019
3

€ 7.098,67

24-06-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

04-06-2018
1

Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen vordering bij de curator ingediend.
€ 51.010,53

17-06-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

04-06-2018
1

Toelichting
Andere preferente crediteuren zijn (nog) niet bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

04-06-2018
1

8

20-12-2018
2

9

24-12-2019
4

10

24-06-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 202,14

04-06-2018
1

€ 80.406,72

20-12-2018
2

€ 78.537,01

17-06-2019
3

€ 91.280,63

24-12-2019
4

€ 97.547,22

24-06-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is thans nog niet aan te geven.

04-06-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-06-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- beoordeling administratie;
- inventarisatie schuldenpositie;
- verkoop kantoorinventaris;
- onderzoek gevoerd beleid;
- reguliere faillissementsafw ikkeling.

04-06-2018
1

- beoordeling administratie;
- inventarisatie schuldenpositie;
- onderzoek gevoerd beleid;
- reguliere faillissementsafw ikkeling.

20-12-2018
2

Verslag 3:
- inventarisatie schuldenpositie;
- afronden onderzoek gevoerd beleid;
- reguliere faillissementsafw ikkeling.

17-06-2019
3

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid;
c. Reguliere faillissementsw erkzaamheden

24-12-2019
4

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid;
c. Reguliere faillissementsw erkzaamheden

24-06-2020
5

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid;
c. Reguliere faillissementsw erkzaamheden.

29-12-2020
6

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid;
c. Reguliere faillissementsw erkzaamheden.

30-06-2021
7

a. Verifiëren en plaatsen vorderingen crediteuren;
b. Onderzoek rechtmatigheid;
c. Reguliere faillissementsw erkzaamheden.

28-12-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is thans nog niet aan te
geven.

04-06-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-6-2022

10.4 Werkzaamheden overig

28-12-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1 (plan van aanpak).

Bijlagen
Bijlagen

04-06-2018
1

