Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
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R-C
Curator

mr. V.G.T. van Emstede
mr C.W.H.M. Uitdehaag

Algemene gegevens
Naam onderneming
De-Handige-Man B.V.

20-02-2020
1

Gegevens onderneming
De-Handige-Man B.V.
Nachtegaallaan 4
5711 CG Someren
KvK: 72525118

20-02-2020
1

Activiteiten onderneming
Electrotechnisch bureau; levering en installatie van airco-installaties.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 209.040,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 18.983,00

€ 83.218,00

Toelichting financiële gegevens

20-02-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De vennootschap is opgericht in september 2018. De bestuurder heeft een
W ajong-uitkering. Hij w erd door het UW V gefaciliteerd bij het opstarten van
deze onderneming. De vennootschap houdt zich bezig met elektrotechnisch
installatiew erk en de levering/installatie van met name airco – installaties. De
onderneming verkeerde nog in de opstartfase.
De vennootschap is eerder in staat van faillissement verklaard bij vonnis van
15 oktober 2019. Na ingesteld verzet w erd dit vonnis vernietigd bij vonnis van
8 november 2019.
Het faillissement w erd opnieuw aangevraagd door een leverancier in verband
met niet – nakoming van betalingsafspraken. Naar aanleiding van deze
faillissementsaanvrage heeft de bestuurder de inschrijving van de
vennootschap in het handelsregister van de Kamer van Koophandel doen
doorhalen (kennelijk in een poging om de faillissementsaanvrage te
frustreren). Het faillissement w erd desalniettemin uitgesproken.

20-02-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting

20-02-2020
1

Er is geen personeel in dienst van de vennootschap.

Boedelsaldo
€ 0,00

20-02-2020
1

€ 1.479,18

20-08-2020
2

€ 1,37

12-03-2021
3

€ 1,37

27-09-2021
4

€ 1,37

25-03-2022
5

€ 1,37

21-09-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-1-2020

20-02-2020
1

t/m
20-2-2020
van
21-2-2020

20-08-2020
2

t/m
20-8-2020
van
21-8-2020

12-03-2021
3

t/m
12-3-2021
van
13-3-2021

27-09-2021
4

t/m
27-9-2021
van
28-9-2021

25-03-2022
5

t/m
25-3-2022
van
26-3-2022

21-09-2022
6

t/m
21-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

12 uur 54 min

2

14 uur 42 min

3

2 uur 54 min

4

2 uur 36 min

5

2 uur 24 min

6

0 uur 54 min

totaal

36 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder betreft de heer P.M.A. Hugers te Someren. Hij is tevens de enig
aandeelhouder van de vennootschap.

20-02-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van de bestuurder is geen sprake van lopende procedures.

20-02-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er sprake van een aantal lopende verzekeringen via Nationale Nederlanden.
Dat betreffen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering en
rechtsbijstandsverzekering. Er is volgens opgave van de bestuurder geen
achterstand in de premiebetaling. De betreffende verzekeringen zullen w orden
beëindigd.

20-02-2020
1

1.4 Huur
Het betreft een bedrijfsruimte aan huis. Er is geen sprake van een gesloten
huurovereenkomst dienaangaande.

1.5 Oorzaak faillissement

20-02-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De vennootschap is opgericht in september 2018. De bestuurder heeft een
w ajong-uitkering. Hij w erd door het UW V gefaciliteerd bij het opstarten van de
onderneming van de vennootschap. De vennootschap houdt zich bezig met
elektrotechnisch installatiew erk en de levering/installatie van met name aircoinstallatie. De onderneming verkeerde nog in de opstartfase. Het faillissement
is aangevraagd door een leverancier in verband met niet-nakoming van
betalingsafspraken (er is sprake van een openstaande vordering van de
leverancier van in totaal € 23.982, vermeerderd met rente en kosten).
De curator onderzoekt nog de oorzaken van het faillissement.

20-02-2020
1

De vennootschap verkeerde in liquiditeitsproblemen. Met enkele schuldeisers
(w aaronder Coolmark B.V.) w as een betalingsregeling getroffen. Dit mede naar
aanleiding van een eerder uitgesproken faillissement van de vennootschap
(uitgesproken bij vonnis van 15 oktober 2019), dat in het kader van een
ingesteld verzet w erd vernietigd bij vonnis van 8 november 2019, dit met
goedvinden van Coolmark B.V.
Laatstgenoemde heeft opnieuw het faillissement aangevraagd in verband met
niet – nakoming van de betalingsafspraken. De bestuurder betw ist overigens,
dat betalingsafspraken door hem niet w erden nagekomen. Daarnaast w ordt
een gedeelte van de vordering van Coolmark B.V. door de bestuurder betw ist.
Naar aanleiding van de faillissementsaanvrage van Coolmark B.V. heeft de
bestuurder de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel doen doorhalen (kennelijk in een poging om de
faillissementsaanvrage te frustreren). De activiteiten w erden vervolgens
voortgezet in een door de bestuurder nieuw opgerichte vennootschap (Paul
Hugers B.V.). De curator heeft laatstgenoemde actie als paulianeus handelen
aangemerkt en de vernietiging daarvan ingeroepen.

20-08-2020
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

20-02-2020
1

Ten tijde van het faillissement w as geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting

20-02-2020
1

In 2019 w as geen personeel in dienst van de vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

20-02-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn volgens opgave van de bestuurder geen bedrijfsmiddelen. De
aanw ezige bedrijfsmiddelen (gereedschappen) zijn volgens de bestuurder
eigendom van een derde. De curator stelt daarnaar onderzoek in.

20-02-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft tot op heden geen vordering ter verificatie ingediend.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

20-02-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bestuurder heeft de curator erop gew ezen, dat geen sprake is van
aanw ezige bedrijfsmiddelen. De curator stelde evenw el recentelijk vast, dat in
ieder geval sprake is van een auto, merk Peugeot. De curator heeft afgifte
daarvan gevorderd.

20-02-2020
1

De auto bleek te zijn geleased van Volksw agen Pon Financial Services B.V. te
Amersfoort. Het gaat om financial lease. Er is geen sprake van een overw aarde
op de auto. Het leasecontract w erd op 21 januari 2020 met medew erking van
de leasemaatschappij overgedragen aan Paul Hugers B.V. dat is gebeurd
middels een indeplaatsstellingsakte van 21 januari 2020. Dat is op
faillissementsdatum. Aldus heeft geen rechtsgeldige overdracht
plaatsgevonden.

20-08-2020
2

Er blijkt geen sprake te zijn van een overw aarde op de auto. De boedel heeft
derhalve geen belang bij vernietiging van de overdracht.

12-03-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Reserveonderdelen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er sprake van een bescheiden voorraad reserveonderdelen (printplaten;
afstandsbedieningen e.d.). Die onderdelen zijn volgens opgave van de
bestuurder geleverd door leverancier Coolmark.

20-02-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie voorraden

20-02-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Volgens opgave van de bestuurder is van overige activa geen sprake.

20-02-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

20-02-2020
1

Correspondentie bestuurder.

20-08-2020
2

Telefoongesprek.

27-09-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.976,00
totaal

€ 1.976,00

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder is sprake van een vordering op een enkele
debiteur, in totaal € 1976. De curator heeft de incasso daarvan ter hand
genomen.

20-02-2020
1

De debiteur (APN Assembly B.V.) biedt geen enkel verhaal. De vennootschap
w erd geliquideerd. Er zijn geen mogelijkheden om de vordering nog te
incasseren.

25-03-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie.

20-02-2020
1

Correspondentie

12-03-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

20-02-2020
1

De vennootschap bankierde bij ING Bank en de Rabobank. Er is geen sprake
van uitstaande vorderingen van deze banken.

5.2 Leasecontracten
Uit de administratie meent de curator te kunnen afleiden, dat sprake is van
een geleasde auto. De curator heeft afgifte daarvan gevorderd.

5.3 Beschrijving zekerheden

20-02-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is geen sprake van aan derden verstrekte zekerheden.

20-02-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden w erden geen eigendomsvoorbehouden geclaimd door
crediteuren.

20-02-2020
1

5.6 Retentierechten
Tot op heden w erden geen retentierechten geclaimd.

20-02-2020
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden w erden geen reclamerechten geclaimd.

20-02-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

20-02-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie banken.

20-02-2020
1

Correspondentie bank.

20-08-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming na
faillissementsdatum.

20-02-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van doorstart van de onderneming van de vennootschap.

20-02-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

20-02-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd gevoerd via een digitaal boekhoudsysteem in de cloud
(Easybird). De curator heeft de daarin opgenomen boekhouding veilig gesteld.
Voorts heeft hij de papieren boekhouding veilig gesteld. Volgens opgave van
de bestuurder w erd de boekhouding in 2020 niet meer bijgew erkt. De curator
onderzoekt of is voldaan aan de boekhoudplicht.

20-02-2020
1

Rechten en verplichtingen lijken afdoende te zijn af te leiden uit de
overgelegde digitale boekhouding.

12-03-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Er w erd nog geen jaarrekening gedeponeerd.

20-02-2020
1

De jaarrekening 2018 w erd niet gedeponeerd. Zulks heeft te gelden als
onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder van de vennootschap.

12-03-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

20-02-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap behelst € 10. De aandelen
w erden volgestort.

20-02-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

20-08-2020
2

De curator stelt onderzoek in naar al dan niet onbehoorlijke taakvervulling
door de bestuurder van de vennootschap.

Toelichting

27-09-2021
4

Het onderzoek loopt nog.

Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder, gelet op
het niet voldoen aan de publicatieverplichting. De bestuurder biedt echter
geen enkel verhaal.

7.6 Paulianeus handelen

21-09-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

20-02-2020
1

Toelichting
De curator onderzoekt of al dan niet sprake is van paulianeus handelen
voorafgaand aan faillissement. Onderw erp van onderzoek is daarbij onder
meer het feit, dat de bestuurder de activiteiten in de onderhavige
vennootschap vóór faillissementsdatum heeft beëindigd (naar aanleiding van
de faillissementsaanvrage) en die activiteiten heeft voortgezet in een nieuw e
vennootschap.

Ja

20-08-2020
2

Toelichting
Uit onderzoek in de administratie is gebleken, dat in 2019 diverse activa zijn
aangeschaft op naam van de vennootschap, die de curator niet heeft
aangetroffen. Daarbij gaat het om een computer en computerbenodigdheden
(iMac), telefoons, een Apple W atch, iPhone, diverse gereedschappen en
inventaris. De curator heeft geconcludeerd dat genoemde activa kennelijk zijn
onttrokken aan de boedel en heeft afgifte van genoemde activa gevorderd. Hij
is daarover in gesprek met de bestuurder.
Voorts stelde de curator vast, dat vlak voorafgaand aan faillissement,
doorhaling van de vennootschap in het handelsregister heeft plaatsgevonden
en de activiteiten w erden voortgezet in een nieuw e vennootschap Paul Hugers
B.V. Ook die transactie heeft de curator als paulianeus handelen aangemerkt
en buitengerechtelijk de vernietiging daarvan ingeroepen.

Ja

27-09-2021
4

Toelichting
Met de bestuurder is overleg gaande teneinde te komen tot een minnelijke
regeling.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bestuurder heeft aangegeven een voorstel te w illen doen ter afw ikkeling
van de discussie over onttrekking van de activa. De curator is in afw achting
van dit voorstel.

12-03-2021
3

De bestuurder heeft een voorstel gedaan, doch de financiering daarvan is nog
onduidelijk. De curator is in afw achting van een voorstel daartoe.

27-09-2021
4

De vennootschap, w aarin de activiteiten w erden voortgezet (Paul Hugers B.V.),
is eveneens gefailleerd, w aarbij tot curator w erd benoemd mr. Arends te
Eindhoven (faillissementsnummer F.01/21/163). Deze vennootschap biedt
derhalve geen verhaal meer.

25-03-2022
5

De bestuurder biedt evenmin verhaal.

21-09-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie/telefoongesprekken bestuurder, studie.

20-08-2020
2

Correspondentie/telefoongesprekken bestuurder.

12-03-2021
3

Correspondentie/telefoongesprek bestuurder.

27-09-2021
4

Correspondentie bestuurder en RC, studie.

25-03-2022
5

Correspondentie RC.

21-09-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

20-02-2020
1

Toelichting
Tot op heden zijn er geen boedelvorderingen ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.004,00

20-02-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend, totaal € 8.004,00.

€ 8.369,00

20-08-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft vorderingen ingediend, totaal € 8.369,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Tot op heden zijn er geen vorderingen ingediend door UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren

20-02-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.958,00

20-02-2020
1

Toelichting
Er is een preferente vordering ingediend, totaal € 1.958,00, inzake kosten
aanvragen faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
11

20-02-2020
1

19

20-08-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 40.591,07

20-02-2020
1

Toelichting
€ 40.591,07 (voorlopig erkend).

€ 49.325,01

20-08-2020
2

Toelichting
€ 49.325,01 (voorlopig erkend).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

20-02-2020
1

Nog niet bekend.

12-03-2021
3

Er zal geen uitkering kunnen w orden gedaan aan preferente en/of concurrente
schuldeisers.

25-03-2022
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie; crediteurenadministratie.

20-02-2020
1

Beoordelen vorderingen, correspondentie crediteuren,
crediteurenadministratie.

20-08-2020
2

Correspondentie crediteuren, crediteurenadministratie.

12-03-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

20-02-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:

20-02-2020
1

onderzoek eigendomsverhoudingen voorraad en eventuele verkoop
daarvan;
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek voortzetten w aar
het betreft de vastgestelde paulianeus handelen rechtshandelingen,
terugvordering van onttrokken activa en onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid.

20-08-2020
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

12-03-2021
3

incasso vordering debiteur
voortzetting rechtmatigheidsonderzoek en overleg bestuurder over
afw ikkeling.
De volgende w erkzaamheden dienen nog te w orden verricht:

27-09-2021
4

voortzetting overleg met bestuurder over te treffen minnelijke regeling.
Het ziet er naar uit, dat de vordering niet kan w orden geïncasseerd, nu de
vennootschap w aarin activiteiten van gefailleerde w erden voortgezet,
eveneens is gefailleerd (zie hoofdstuk 7). De bestuurder biedt evenmin
verhaal. De curator zal het faillissement afw ikkelen.

25-03-2022
5

Voortduring van het faillissement is niet opportuun, nu de bestuurder geen
enkel verhaal biedt. Dit is derhalve een eindverslag. Een concept financieel
eindverslag zal bij de rechtbank w orden ingediend.

21-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

20-02-2020
1

Nog niet bekend.

12-03-2021
3

Nog niet bekend.

27-09-2021
4

Eerste helft 2022

25-03-2022
5

Tw eede helft 2022.

21-09-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Rapportage.

20-02-2020
1

Rapportage.

12-03-2021
3

Rapportage.

27-09-2021
4

Rapportage.

25-03-2022
5

Rapportage.

21-09-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

