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R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr D.P.W.H. Cremers

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H en W Design B.V.

11-05-2018
4

Gegevens onderneming
KvK 18062034

11-05-2018
4

Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen en ontw erpen van componenten en benodigdheden voor audio-,
video en tele- communicatie-apparatuur

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 1.129.984,00

€ 41.081,00

€ 437.277,00

2011

€ 967.954,00

€ -183.129,00

2013

€ 880.671,00

€ -222.201,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

€ 279.130,00

11-05-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

11-05-2018
4

Toelichting
volgens KvK

Boedelsaldo
€ 15.735,69

11-05-2018
4

€ 10.665,81

12-11-2018
11

€ 10.660,15

13-05-2019
12

€ 10.656,48

13-11-2019
13

€ 10.646,30

13-05-2020
14

€ 10.633,77

12-11-2020
15

€ 735,07

12-05-2021
16

€ 2.436,88

16-11-2021
17

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-10-2017

11-05-2018
4

t/m
8-5-2018
van
9-5-2018

12-11-2018
11

t/m
8-11-2018
van
9-11-2018

13-05-2019
12

t/m
1-5-2019
van
2-5-2019

13-11-2019
13

t/m
4-11-2019
van
5-11-2019

13-05-2020
14

t/m
7-5-2020
van
8-5-2020

12-11-2020
15

t/m
7-11-2020
van
8-11-2020

12-05-2021
16

t/m
7-5-2021
van
8-5-2021
t/m
7-11-2021

Bestede uren

16-11-2021
17

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

201 uur 14 min

11

3 uur 25 min

12

3 uur 0 min

13

4 uur 54 min

14

6 uur 0 min

15

3 uur 12 min

16

4 uur 48 min

17

4 uur 24 min

totaal

230 uur 57 min

Toelichting bestede uren
in de voorgaande verslagperiode zijn door de curator 2 u en 36 min besteed

11-05-2018
4

in de voorgaande verslagperiode zijn door de curator 3 u en 12 min besteed

12-11-2020
15

in de voorgaande verslagperiode zijn door de curator 4 u en 48 min besteed

12-05-2021
16

In de voorgaande verslagperiode zijn door de curator 4 u en 24 min besteed

16-11-2021
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde vennootschap is de heer
Henri W outers, geboren op 8 maart 1966. De heer W outers is op 5 oktober
2014 als volledig bevoegd bestuurder aangesteld.
De heer Johannes Coenraad W erner, geboren op 1 april 1958 is als volledig
bevoegd bestuurder per 5 oktober 2014, derhalve een kleine 4 w eken voor
faillissementsdatum, als functionaris uitgeschreven.

11-05-2018
4

1.2 Lopende procedures
n.v.t.

1.3 Verzekeringen

11-05-2018
4

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft een ziekteverzuimverzekering, een tw eetal
autoverzekeringen en een bedrijfsverzekering afgesloten. Deze w orden met
inachtneming van de kortst mogelijke termijn beëindigd. De curator verw acht
nog een premierestitutie van Volvo Car Insurance.
De verzekeringen zijn beëindigd. De curator heeft zoals verw acht nog een
premierestitutie van Volvo Car Insurance ontvangen ad € 1.115,29.
De curator heeft nog een aanvullende premierestitutie van € 102,96 in verband
met de beëindiging van een autoverzekering.

11-05-2018
4

1.4 Huur
Gefailleerde vennootschap huurt de bedrijfsruimte gelegen aan de Dr. Paul
Janssenw eg 144 te Tilburg van Vekasteel. De huur zal met instemming van de
Rechter Commissaris (d.d. 29 oktober 2014) op een zo kort mogelijke termijn
w orden beëindigd. De verhuurder zal nog een bij ING Bank afgegeven
huurgarantie ad € 2.720,00 claimen.
De curator is nog in overleg met de verhuurder omtrent de oplevering van de
gehuurde bedrijfsruimte. Oplevering zal spoedig geschieden. De verhuurder
heeft zoals verw acht de huurgarantie geclaimd.
De verhuurder dient aan de curator nog te laten w eten of er belangstelling is
de bescheiden kantoorinventaris van de curator over te nemen. De curator zal
rappelleren.
De curator heeft in augustus 2015 (na diverse rappellen) van de verhuurder
vernomen dat deze geen belangstelling heeft voor het overnemen van de
kantoorinventaris. De curator beraadt zich over verkoop van de inventaris.
De curator heeft de kantoorinventaris kunnen verkopen voor een bedrag van €
200,00 + BTW . Levering en betaling zal geschieden in november 2015. Zie ook
onderdeel 3.

11-05-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De directie heeft in het kader van de eigen aangifte tot faillietverklaring geen
eensluidende beschrijving afgegeven voor w at betreft de toedracht/oorzaak
van het faillissement. De curator neemt een en ander in nader onderzoek.
De curator heeft zich het eerste halfjaar van 2015 kunnen verdiepen in de
toedracht van het onderhavige faillissement. Dit lijkt mede veroorzaakt door
het faillissement van de in onderdeel 3.12 genoemde dochtervennootschap
Disegna BVBA. Zow el in belasting-technische zin alsook voor w at betreft
lopende kosten heeft gefailleerde vennootschap in belangrijke mate de
verliezen van de Belgische dochter opgevangen. Curator zet zijn onderzoek
voort.

11-05-2018
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De curator heeft van de advocaat van oud-bestuurder de heer W erner
vernomen dat laatstgenoemde in een procedure die door de Belgische Staat
/fiscus tegen hem w as aangespannen, door W erner is verloren. Inzet van deze
procedure w as de aanzienlijke vordering van de Belgische fiscus op de
Belgische dochter Disegna BVBA, w aarbij de heer W erner als feitelijk
bestuurder is aangemerkt en hoofdelijk aansprakelijk is geacht.

12-11-2018
11

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

11-05-2018
4

Toelichting
Exclusief de tw ee bestuurders

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

11-05-2018
4

Toelichting
De Rechter Commissaris heeft op 29 oktober 2014 toestemming gegeven voor
ontslag dat kort daarop aan het personeel kenbaar is gemaakt.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-10-2014

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Personeel is ontslagen en het UW V heeft de loonovername verplichting in
behandeling. De curator heeft de tw ee bestuurders ook ontslag aangezegd,
voor zover zij een arbeidsovereenkomst hebben met gefailleerde.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

11-05-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Een kantoorinventaris bestaande uit enkele
bureautafels, stoelen en kasten alsook
computers, telefoonapparatuur en dergelijke.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja van toepassing

11-05-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curator w enst aan HNVI te Loon op Zand opdracht geven om tot veiling te
komen van de kantoorinventaris en zal hiervoor nog toestemming verzoeken
aan de Rechter Commissaris.
Curator zal een veiling van de kantoorinventaris bij HNVI in gang zetten.
Mogelijk dat de curator op korte termijn de inventaris nog onderhands kan
verkopen, teneinde veilingkosten te vermijden.
Zie onderdeel 1.6. De curator zal verhuurder rappelleren met betrekking tot de
eventuele verkoop van de kantoorinventaris aan de verhuurder.
De curator beraadt zich of alsnog tot veiling w ordt overgegaan. De curator
heeft de kantoorinventaris verkocht. Zie onderdeel 1.6.

11-05-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

onderhanden w erk w el van toepassing
voorraad n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft de omvang van dit onderhanden w erk in onderzoek. Er lijkt
nog voor een bedrag van € 20.000,00 te kunnen w orden gedeclareerd. De
w erkzaamheden zijn overigens bij de desbetreffende klanten afgerond.
De curator heeft kunnen vaststellen dat inderdaad bij een tw eetal klanten
onderhanden w erk kon w orden uit gefactureerd. De curator heeft daar in
samenspraak met oud-bestuurder de heer W erner voor zorggedragen. Zie
voor verdere specificatie onderdeel 4.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

11-05-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator treedt in overleg met de pandhouder ter zake van de verdere
uitw inning van dit onderhanden w erk.
De curator heeft de facturatie en incasso van het onderhanden w erk op zich
genomen en onderhoudt hierover contacten met de pandhouder. Facturatie
van het onderhanden w erk heeft plaatsgevonden. Aangezien met de
opbrengst voldoende middelen zijn gerealiseerd om de ABN AMRO bank
volledig te voldoen is geen boedelbijdrage meer aan de orde.

11-05-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam, domeinnamen (niet verpand)

€ 2.000,00

totaal

€ 2.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
100% aandelenkapitaal in de Belgische besloten vennootschap Disegna BVBA
met zetel Rijtew egel 2, 9290 Berlare. Deze vennootschap Disegna BVBA is op
15 mei 2014 in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank van
Koophandel Antw erpen, afdeling Antw erpen met benoeming van mr. L.
W outers tot curator, Jan Van Rijsw ijcklaan 3, 2018 Antw erpen, België.

11-05-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft de bedoeling om de handelsnaam en domeinnamen te
verkopen en zoekt een geschikte koper.
De curator heeft de handelsnaam en domeinnamen verkocht (zie onderdeel 6)

11-05-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Per faillissementsdatum bedroegen de
achterstallige debiteuren

€ 107.796,76

€ 78.000,00

€ 0,00

totaal

€ 107.796,76

€ 78.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Van het nog restende debiteurentotaal ad € 70.122,76 is nog een bedrag van
€ 34.912,17 betw ist. De curator heeft het onderhanden w erk (zie onderdeel
3.9) kunnen uit factureren. Het betreft w erkzaamheden voor Randstad en
ASML. Het gaat om een totaalbedrag van
€ 48.162,10.

11-05-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator treedt met de pandhouder in overleg ter zake van de verdere
uitw inning van de debiteurenportefeuille.
De curator is doende de debiteuren te incasseren. Een en ander geschiedt in
overleg met de pandhouder.
De curator heeft het onderhanden w erk uit gefactureerd en zal aan de ABN
AMRO Bank kunnen afdragen, zodat de ABN AMRO Bank geen vordering meer
heeft en daarmee het pandrecht is vervallen.
De curator heeft de afw ikkeling met ABN AMRO Bank ter zake van de incasso
van de debiteuren nog niet kunnen afronden. De ABN AMRO Bank heeft nog
niet gereageerd op de door de curator ingebrachte vraag over de
(rechts)geldigheid van de w ederzijdse zekerhedenregeling. De curator tracht
een en ander spoedig af te w ikkelen met de bank.
De curator heeft inmiddels contact gehad met de bank, doch nog geen
definitieve regeling kunnen bereiken. Een oplossing ligt binnen handbereik.
Inmiddels heeft de Hoge Raad arrest gew ezen in een soortgelijke zaak, w aarin
is bepaald dat de w ederzijdse zekerhedenregeling geldig is. Dat betekent dat
in dit verband door de curator geen voorbehoud in de richting van de ABN
AMRO Bank betreffende de rechtsgeldigheid hoeft te w orden gemaakt. Hiermee
is deze kw estie afgedaan.

11-05-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
- Deutsche Bank te Rotterdam heeft per faillissementsdatum een vordering uit
rekening-courant van € 32.533,71 excl. rente/kosten/e.d.. Als gevolg van de
betaling na faillissementsdatum op de ABN AMRO rekening heeft de Deutsche
Bank per 3 november 2014 volgens eigen opgave geen vordering meer en een
surplus op het geïncasseerde bedrag aan debiteurenbetalingen. Per januari

11-05-2018
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2015 bedraagt dit surplus ruim € 46.000,00. De Deutsche Bank heeft dit
surplus van € 46.000,00 aan de ABN AMRO Bank afgedragen in het kader van
de w ederzijdse zekerhedenregeling.
- De ABN AMRO Bank heeft per faillissementsdatum een vordering uit hoofde
van een debetstand op de betaalrekening ABN AMRO 530028638 van €
56.187,35 excl. rente/kosten/e.d..
- Gefailleerde heeft een bankrekening bij ING Bank met een tegoed van €
6.310,65 per faillissementsdatum. Dit bedrag is inclusief een huurgarantie van
€ 2.720,00. (ING Bank heeft dit tegoed onder aftrek van de huurgarantie
afgedragen aan de boedel)

5.2 Leasecontracten
W agenpark: tw ee financial lease contracten en drie operational lease
contracten. De leasecontracten zijn beëindigd en de auto’s zijn ingeleverd.

11-05-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Deutsche Bank heeft een eerste pandrecht op de debiteuren en claimt
voorts de w ederzijdse zekerhedenregeling met ABN AMRO Bank.
De ABN AMRO Bank stelt een pandrecht op de bedrijfsinventaris te hebben
alsmede een hoofdelijke zekerheid van de tw ee bestuurders van ieder €
25.000,00.

11-05-2018
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5.4 Separatistenpositie
De Deutsche Bank en ABN AMRO Bank hebben een beroep gedaan op hun
positie als separatist en w ensen in beginsel dat de debiteuren door Deutsche
Bank w orden geïncasseerd. Eind 2014 is deze incasso door de curator
overgenomen aangezien Deutsche Bank door debiteurenbetalingen na
faillissementsdatum volledig is voldaan. Zie onderdeel 3.9 en 4.

11-05-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

11-05-2018
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5.6 Retentierechten
n.v.t.

11-05-2018
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5.7 Reclamerechten
n.v.t.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-05-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator voert overleg met de Deutsche Bank en ABN AMRO Bank ter zake
van de incasso van de debiteuren. De curator heeft jegens beide banken een
voorbehoud gemaakt voor w at betreft de geldigheid van de w ederzijdse
zekerhedenregeling in deze financiering.
De curator heeft de 5 lopende leasecontracten beëindigd.
In dit verband w ordt ook verw ezen naar onderdeel 4.
Voor w at betreft de w ederzijdse zekerhedenregeling hoeft de curator geen
voorbehoud meer te maken gezien de recente rechtsspraak (Hoge Raad).
De ABN AMRO Bank heeft in september 2016 de beide voormalige bestuurders
persoonlijk aangesproken tot betaling van de op dat moment nog resterende
vordering van de ABN AMRO Bank op gefailleerde. Het gaat om een bedrag van
ruim € 10.000,00.
De heer W erner heeft inmiddels een betalingsregeling met de ABN AMRO
getroffen, die nog loopt. De heer W outers is niet in staat om betalingen aan de
ABN AMRO Bank te doen.
De betalingsregeling met de heer W erner is nagenoeg geheel door hem jegens
de ABN AMRO Bank door hem nagekomen. Hij hoopt binnen nog in 2017 de ABN
AMRO Bank volledig betaald te hebben, zodat hij vervolgens ruimte heeft om
richting de boedel zijn laatste financiële verplichtingen na te komen (zie
onderdeel 7.5).
De heer W erner heeft zijn verplichtingen jegens de ABN AMRO Bank ingelost.
Hij heeft zich bereid verklaard eind 2017 om de laatste termijnbetaling van €
5.000,00 w egens de met hem getroffen minnelijke regeling in 2018 te betalen
aan de boedel.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft de bedoeling een doorstart te realiseren en is in
onderhandeling met een tw eetal belangstellenden.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 2.000,00

11-05-2018
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Toelichting
De curator tracht zo spoedig mogelijk een doorstart te bew erkstelligen.
De curator heeft een bescheiden doorstart kunnen realiseren. In dit verband is
de goodw ill (handelsnaam en domeinnaam) verkocht en heeft de koper enkele
personeelsleden mee overgenomen.

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gefailleerde heeft zow el een digitale als papierenboekhouding bijgehouden.
De boekhouding oogt verzorgd en is beschikbaar voor de curator.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
2013: gedeponeerd op 28.02.2014
2012: gedeponeerd op 19.06.2014 (te laat)
2011: gedeponeerd op 18.03.2013 (te laat)

11-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

11-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

11-05-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in dit verband op korte termijn een overleg met de voormalige
boekhouder van gefailleerde.
De curator heeft na overleg met oud-bestuurder de heer W erner alsmede de
boekhouder geconcludeerd dat er ruimte is om te komen tot het aannemen
van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze is door de oud-bestuurder van de
hand gew ezen. De curator is overeengekomen dat de heer W erner aan de
boedel een betaling tegen finale kw ijting zal doen van € 15.000,00, verspreid
over 3 termijnen. Deze termijnbetalingen dienen in 2016 te zijn voldaan.
Inmiddels is een bedrag van € 10.000,00 betaald, zodat nog een betaling aan
de boedel van € 5.000,00 dient te volgen. De curator ziet erop toe dat deze
betaling alsnog w ordt gedaan.
De curator heeft in oktober 2017 met de heer W erner afgesproken dat deze
eerst zijn persoonlijke verplichtingen jegens de ABN AMRO Bank nog in 2017
inlost, w aarop vervolgens de heer W erner de laatste termijnbetaling van €
5.000,00 aan de boedel zal voldoen.
Zie onderdeel 5, de heer W erner zal de laatste termijnbetaling van € 5.000,00
in 2018 aan de boedel voldoen.

Toelichting
De heer W erner heeft eind 2018 de laatste betaling van € 5.000,00 aan de
boedel nog niet voldaan. De curator heeft hem aangeschreven en
gerappelleerd.

Toelichting
De curator heeft per 2e kw artaal 2019 het bedrag van € 5.000,00 nog niet
ontvangen van de heer W erner. De curator rappelleert.

Toelichting
Per november 2019 heeft de heer W erner het bedrag van € 5.000,00 nog
steeds niet betaald. De curator treedt in dit verband in overleg met de
Belastingdienst ter bepaling van de w ijze van verdere afw ikkeling.

7.6 Paulianeus handelen

11-05-2018
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12-11-2018
11

13-05-2019
12

13-11-2019
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft vastgesteld dat één of meer achtergestelde geldleningen
door gefailleerde vennootschap kort voor het faillissement deels aan de
betrokken geldverstrekker zijn terugbetaald. Het betreft onverplichte
betalingen. De curator stelt nader onderzoek in.
De curator heeft met de bedoelde geldverstrekker en met instemming van de
Rechter Commissaris afgesproken dat het bedrag van € 18.000,00 aan de
boedel w ordt terugbetaald. Dit bedrag is door de boedel ontvangen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 25.192,10

11-05-2018
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Toelichting
Vordering verhuurder p.m. (na aftrek huurgarantie)
UW V € 25.192,10

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 253.448,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 64.564,94
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.910,71

11-05-2018
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Toelichting
Personeelslid Hartung (vakantiedagen)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
16

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-05-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 297.934,30
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet aan te geven.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inmiddels contact gelegd met de Belastingdienst. Nadere
berichtgeving zal op korte termijn volgen. Zow el de Nederlandse
Belastingdienst alsook de Belgische hebben nog een vordering op gefailleerde.
Aangezien de oud-bestuurder van gefailleerde in dit verband een afgeleide
aansprakelijkheid voor (een deel) van deze belastingschuld lijkt te hebben, is
deze ook in de afw ikkeling betrokken.

13-05-2020
14

De Nederlandse Belastingdienst heeft de curator schriftelijk bevestigd geen
minnelijke regeling ter voldoening van de openstaande fiscale schulden met de
oud-bestuurder te w illen aangaan.

12-05-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

11-05-2018
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasso pre faillissementsdebiteuren.

11-05-2018
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Incasso pre faillissementsdebiteuren/vordering op de heer W erner (laatste
termijn).

12-11-2018
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Incasso pre faillissementsdebiteuren/vordering op de heer W erner (laatste
termijn), afw ikkeling vordering fiscus (zow el Nederlandse als Belgische).

13-05-2020
14

afgew erkt: Incasso pre faillissementsdebiteuren
ter behandeling: vordering op de heer W erner (laatste termijn), afw ikkeling
vordering fiscus (zow el Nederlandse als Belgische)

12-11-2020
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afgew ikkeld: vordering fiscus (zow el Nederlandse als Belgische)
ter behandeling: vordering op de heer W erner (laatste termijn)

12-05-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet aan te geven

11-05-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
16-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-11-2021
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