Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

9

Datum:

14-11-2017

Insolventienummer:

F.02/13/359

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000004121:F001

Datum uitspraak:

09-04-2013

Curator:

mr. J.L. de Crom

R-C:

mr. M Pellikaan

Algemeen
Gegevens onderneming
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid: Kraanverhuurbedrijf Verhoeven
Werkendam B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer
18072258, statutair geves-tigd te Werkendam, vestigingsadres: 4251 LD Wer-kendam,
Leemansstraat 23.
Activiteiten onderneming
De activiteiten van Kraanverhuurbedrijf Verhoeven Werkendam B.V. bestonden met name uit
het ver-huren van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel. Voorts hield
gefailleerde zich bezig met het verrichten van horizontale en verticale transporten en
hijswerkzaamheden, alsmede met het handelen in machines en transportmiddelen.
Omzetgegevens
Blijkens het jaarverslag 2011 heeft gefailleerde over het jaar 2011 een netto-omzet van €
1.425.681,00 behaald.
Personeel gemiddeld aantal
Nul ten tijde van faillissement, jaar daarvoor drie werknemers in dienst.
Saldo einde verslagperiode
€ 36,015.91
€45.008,67
€ 38.120,46
€ 38.120,38.
Verslagperiode
1 oktober 2015 tot en met 29 maart 2016.
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30 maart 2016 tot en met 28 september 2016.
29 september 2016 tot en met 27 maart 2017.
28 maart 2017 tot en met 26 september 2017.
27 september 2017 tot en met 14 november 2017.
Bestede uren in verslagperiode
4.12
14.19 uur.
23.00
9.23 uur.
5.01 uren.
Bestede uren totaal
173.24
187.49 uur.
196.26
205.52 uur.
225.07 uren.
Toelichting
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

14-11-2017

Bestuurders en (enig) aandeelhouders van gefail-leerde zijn Marpelt Holding B.V. en Vermon
Hol-ding B.V. Statutair bestuurder en enig aandeelhou-der van Marpelt Holding B.V. is de heer
M.H. van Pelt. Statutair bestuurder en enig aandeelhouder van Vermon Holding B.V. is de
heer S. Verhoeven. Gefailleerde was (voorheen) statutair bestuurder en enig aandeelhouder
van Verhoeven hijs- en trans-portbedrijf B.V. Bij vonnis van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Breda, d.d. 9 april 2013 (faillissementsnummer: C 02/13/360 F) is het
faillissement van Verhoeven hijs- en transportbedrijf B.V. uitgesproken, eveneens met
benoeming van mr. C.T.M. Luijks tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr. J.L. de
Crom tot curator. Daarnaast is gefailleerde enig aandeelhouder van Kraanverhuurbedrijf
Verhoeven B.V.
1.2

Winst en verlies
Blijkens het jaarverslag 2011 heeft gefailleerde over het jaar 2011 een verlies (na belastingen)
geleden van € 221.252,00. Over het jaar 2010 heeft gefailleerde een verlies (na belastingen)
van € 323.690,00 geleden.

1.3

Balanstotaal
Het balanstotaal van gefailleerde per 31 december 2011 behelsde een bedrag van €
1.341.351,00.

1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

1.5

Verzekeringen
Gefailleerde had diverse verzekeringen, waaronder onder meer een
rechtsbijstandsverzekering bij ARAG-Nederland en een goederentransportverzekering, een
autoverzekering, een ongevallenverzekering en een werkmaterieelverzekering bij NationaleNederlanden Schadeverzekering Mij. N.V.

1.6

Huur
Gefailleerde huurde van Trinity Investments B.V. een bedrijfshal, een buitenterrein en
kantoorruimte. De betreffende huurovereenkomsten zijn opgezegd. Voorts huurde gefailleerde
een aantal opslagcontainers van Titan Containers B.V. Daarnaast huurde gefailleerde van OK
Gas B.V. een propaangastank. Voor het overige zijn geen (andere) huurovereenkomsten
bekend.
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Oorzaak faillissement
'HKHHU9DQ3HOW]LMQGHppQYDQGHWZHH LQGLUHFW EHVWXXUGHUVYDQJHIDLOOHHUGHKHHIW
verklaard dat gefailleerde het de laatste jaren, ten gevolge van de economische crisis,
financieel steeds zwaarder heeft gekregen. Aangezien vrijwel alle aan gefailleerde verstrekte
opdrachten bouw gerelateerd waren, is gefailleerde hard getroffen door de alsmaar
aanhoudende crisis in de bouw. Gefailleerde kreeg steeds minder opdrachten verstrekt. Sinds
het laatste kwartaal van het jaar 2008 is gefailleerde verlieslatend geweest, waardoor zij
uiteindelijk in betalingsproblemen is geraakt. Gefailleerde heeft haar eigen faillissement
aangevraagd.
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die tot de conclusie zouden moeten leiden dat
de eerder aangevoerde redenen voor het faillissement niet correct zouden zijn.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
3.

2.3

Datum ontslagaanzegging
N.v.t.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
N.v.t.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Bedrijfsinventaris: onder meer bestaande uit diverse hulpgereedschappen, een
opslagcontainer, oud ijzer en diverse apparaturen en toebehoren voor het verrichten van
horizontale en verticale transporten en hijswerkzaamheden.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 14.250,00 (excl. BTW).
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Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Gelet op het bodemvoorrecht van de belasting-dienst komt de gehele verkoopopbrengst van
de bedrijfsinventaris van gefailleerde toe aan de boe-del.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Alle bedrijfsmiddelen van gefailleerde zijn inmid-dels verkocht en geleverd.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
N.v.t. Gefailleerde werkte zonder voorraden

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15

Andere activa: Beschrijving
De overige activa van gefailleerde bestaan uit drie kraanwagens (een µSpierings SK¶en twee
µMunsters ABK¶ twee bedrijfswagens (merk Volkswagen, type Caddy) en zeven
aanhangwagens. Voorts is gefailleerde eigenaar van de aandelen in Kraanverhuurbedrijf
Verhoeven B.V.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De twee bedrijfswagens en de zeven aanhangwagens zijn tezamen verkocht en geleverd voor
een bedrag van in totaal € 15.000,00 (excl. BTW). De twee µMunsters ABK¶kraanwagens als
vermeld onder "beschrijving" zijn via een veiling verkocht voor een totaalbedrag van €
74.182,00 (excl. BTW). De veilingopbrengst van de µSpierings SK¶kraanwagen behelst een
bedrag van € 25.172,00 (excl. BTW).
De boedelbijdrage voor de verkoop en levering van de twee bedrijfswagens en zeven
aanhangwagens behelst een bedrag van € 1.500,00.
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De twee bedrijfswagens en de zeven aanhangwagens zijn tezamen verkocht en geleverd voor
een bedrag van in totaal € 15.000,00 (excl. BTW). De twee µMunsters ABK¶kraanwagens als
vermeld on-der sub ³Andere activa: Beschrijving´zijn via een veiling verkocht voor een
totaalbedrag van € 74.182,00 (excl. BTW). De veilingopbrengst van de µSpierings SK¶
kraanwagen behelst een bedrag van € 25.172,00 (excl. BTW).
Boedelbijdrage: De boedelbijdrage voor de verkoop en levering van de twee bedrijfswagens en
zeven aanhangwagens behelst een bedrag van € 1.500,00.
3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Inventarisatie, nader onderzoek. Voorts wordt na-der overleg gevoerd met pandhouder ING
Bank N.V. ter zake de verkoopopbrengst van de µSpierings SK¶kraanwagen. Deze
kraanwagen kan namelijk mogelijk als bodemzaak in de zin van art. 22 lid 3 Invorderingswet
worden gekwalificeerd. Met pandhouder ING Bank N.V. is afgesproken dat de opbrengst van
de µSpierings SK¶kraanwagen pas wordt uitgekeerd aan een van partijen op basis van een
rechterlijk oordeel dan wel een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Heden staat de
verkoopopbrengst ad €25.172,00 (excl. BTW) op de derdenrekening van BVA Auctions B.V.
Met de ING Bank N.V. is onlangs ±onder voorbehoud goedkeuring rechter±commissaris overeenstemming bereikt omtrent de verdeling van de opbrengst van de µSpierings SK¶
kraanwagen. De regeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Inmiddels is er toestemming van de rechter-commissaris ontvangen ter zake voormelde
regeling. Echter is gebleken dat BVA Auctions B.V. de opbrengst reeds had overgemaakt naar
de ING Bank N.V. De curator heeft hiervoor een regeling getroffen met de ING Bank N.V. Het
aan de boedel toekomende bedrag dient nog te worden ontvangen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Volgens de administratie van gefailleerde beschikte gefailleerde op het moment van datum
faillissement over vorderingen op derden, welke vorderingen tezamen een bedrag van ca. €
40.000,00 behelsden. Tot deze vorderingen behoorde onder meer nog een vordering
voortvloeiende uit een eerder door gefailleerde gesloten overeenkomst van geldlening. Thans
vindt met de bestuurders van gefailleerde en de schuldenaar overleg plaats omtrent de grootte
van deze vordering en de opeisbaarheid daarvan. Voorts heeft de heer Van Pelt ten aanzien
van de overige debiteurenvorderingen verklaard dat deze naar alle waarschijnlijkheid niet
YROOHGLJJHwQFDVVHHUGNXQQHQZRUGHQ*HIDLOOHHUGHKDGSHUGHFHPEHUHHQ
aanzienlijke voor-ziening voor dubieuze debiteuren opgenomen.
Voor wat betreft de geldlening is onlangs ±onder voorbehoud goedkeuring
rechter±commissaris - met de schuldenaar en de pandhouder ING Bank N.V.
overeenstemming bereikt. De regeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de rechtercommissaris.
Inmiddels heeft de rechter-commissaris toestemming verleend voor voormelde regeling en
heeft de betreffende debiteur het bedrag van de regeling voldaan op de faillissementsrekening.
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Opbrengst
€ 823,08.
€ 9.823,08.

4.3

Boedelbijdrage
De debiteurenvorderingen zijn verpand en worden ten behoeve van ING Bank N.V. ±op de
voormalige bankrekening van gefailleerde bij de ING Bank N.V. - onder toekenning van een
ERHGHOELMGUDJHYDQJHwQG

4.4

Werkzaamheden
Onderzoek administratie, nadere inning debiteuren, overleg en afwikkeling met schuldenaar
geldleningsovereenkomst en overleg en afwikkeling met de pandhouder.

Overleg en afwikkeling met schuldenaar geldleningsovereenkomst en overleg en afwikkeling
met de pandhouder.
Afwikkeling met pandhouder en schuldenaar.
Deze afwikkeling met pandhouder ING Bank N.V. heeft inmiddels plaatsgevonden.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Gefailleerde had een bankrelatie met ING Bank N.V. De door ING Bank N.V. ingediende
vordering behelst een bedrag van € 242.072,24.
Na afwikkeling met de ING Bank N.V. ter zake de debiteuren resteert er nog een vordering van
de ING Bank N.V. ad € 71.391,71.

5.2

Leasecontracten
7HQDDQ]LHQYDQppQNUDDQZDJHQYDQKHWPHUNµFaun¶bestond een leaseovereenkomst met
ABN AMRO Lease N.V. (ABN AMRO Lease N.V. heeft een voorlopig erkende vordering van €
359.504,65 ingediend). Voorts bestond er een leaseovereenkomst met Rotonde Olie B.V. ten
aanzien van een opgebouwde brandstofinstallatie. Voormelde kraanwagen en
brandstofinstallatie zijn inmiddels aan ABN AMRO Lease N.V., respectievelijk aan Rotonde
Olie B.V. (terug)geleverd.
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Beschrijving zekerheden
Door gefailleerde zijn aan ING Bank N.V. zekerheden verstrekt in de vorm van verpanding van
de bedrijfsuitrusting, de (debiteuren)vorderingen en de bedrijfs- en handelsvoorraden. Voorts
bestaat er tussen gefailleerde, Verhoeven hijs- en transportbedrijf B.V. en Kraanverhuurbedrijf
Verhoeven B.V. een zogenaamde µcompte joint- en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst¶
jegens ING Bank N.V.

5.4

Separatistenpositie
zie hiervoor beschrijving zekerheden

5.5

Boedelbijdragen
nog niet bekend

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich geen partijen met een eigendomsvoorbehoud gemeld.
Er hebben zich geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

5.7

Retentierechten
Voor zover bekend geen.
Er hebben zich geen partijen gemeld met retentierechten.

5.8

Reclamerechten
Voor zover bekend geen.
Er hebben zich geen partijen gemeld met reclamerechten.

5.9

Werkzaamheden
Inventarisatie en onderzoek zekerheden.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
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Doorstart: Beschrijving
N.v.t.

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Dient nog nader onderzocht te worden
Aan voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2011 is op 17 juli 2012 gedeponeerd

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
N.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Aan voldaan

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dient nog nader onderzocht te worden.
Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen die tot de conclusie zouden moeten leiden dat er
sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
Vooralsnog zijn er geen handelingen geconstateerd die als paulianeus dienen te worden
aangemerkt.
Er zijn geen handelingen geconstateerd die als paulianeus dienen te worden aangemerkt.

7.7

Werkzaamheden
Nader onderzoek administratie.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

14-11-2017

Namens Trinity Investments B.V., de verhuurder van de door gefailleerde gehuurde bedrijfshal,
buitenterrein en kantoorruimte, is een voorlopig erkende boedelvordering van € 38.890,97
ingediend. Deze vordering heeft betrekking op de huurpenningen tot en met juli 2013.
Daarnaast heeft de belastingdienst een boedelvordering ten bedrage van € 1.656,00
ingediend.
Namens Trinity Investments B.V., de verhuurder van de door gefailleerde gehuurde
bedrijfshal, buitenterrein en kantoorruimte, is een voorlopig erkende boedelvordering
van € 18.056,53 ingediend. Deze vordering heeft betrekking op de huurpenningen tot en
met mei 2013. Daarnaast heeft de belastingdienst een boedelvordering ten bedrage van
€ 2.753,00 ingediend.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 112.337,00 (voor zover ingediend).
€ 111.240,00.

8.3

Pref. vord. van het UWV
nog niet bekend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Rotonde Tankstations heeft een voorlopig erkende preferente vordering van € 52,70
ingediend. Het betreft een vordering als bedoeld in artikel 61 van de Wet op de accijns.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
20 (voor zover ingediend).
19 (voor zover ingediend).
21 (voor zover ingediend).

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 646.018,00 (voor zover ingediend).
€ 474.837,47 (voor zover ingediend).
€ 495.672,02 (voor zover ingediend).
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Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
De komende verslagperiode zal worden beoordeeld of het faillissement gereed is voor
opheffing bij gebrek aan baten c.q. vanwege de toestand van de boedel.

8.8

Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden en onderzoek als voormeld, verdere afwikkeling crediteuren e.d.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
Zie hieronder "plan van aanpak"
De komende verslagperiode zal worden beoordeeld of het faillissement gereed is voor
opheffing bij gebrek aan baten c.q. vanwege de toestand van de boedel.
Het faillissement wordt thans voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten c.q.
wegens de toestand van de boedel.

10.2

Plan van aanpak
Zie ³werkzaamheden´
Zie 3.14. Nadat met de ING Bank N.V. is afgewikkeld, zal worden beoordeeld of het
faillissement ook overigens kan worden afgewikkeld.
N.v.t.
Zie hiervoor sub "Termijn afwikkeling faill.".
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Indiening volgend verslag
28 september 2016
27 maart 2017.
26 september 2017.
23 maart 2018.
N.v.t.

10.4

Werkzaamheden
Diverse werkzaamheden en onderzoek als voormeld, verdere afwikkeling crediteuren e.d.
Diverse onderzoek.

Pagina 12 van
12

