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

13
10-09-2020
F.02/15/133
NL:TZ:0000004210:F001
03-03-2015

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr S.B.M. Tilman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Metaalbew erkingsbedrijf J. van Gestel B.V.

12-09-2018
9

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Het uitoefenen van een metaalbew erkingsbedrijf, in het bijzonder het
fabriceren en
assembleren van metaalconstructies, constructieplaatw erk,
(sier)smederijproducten en
machines.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 1.234.192,00

€ -189.328,00

2013

€ 1.384.145,00

€ 26.410,00

€ 632.337,00

2012

€ 1.411.970,00

€ -103.545,00

€ 563.776,00

€ -95.652,00

€ 562.135,00

2011

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

12-09-2018
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Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens
2015: n.n.b.
W inst en verlies
2015: n.n.b.
Balanstotaal
2015: 2014: n.n.b.

12-09-2018
9

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

12-09-2018
9

Boedelsaldo
€ 106.570,54

12-09-2018
9

€ 89.974,65

15-03-2019
10

€ 74.127,54

13-09-2019
11

€ 73.946,66

13-03-2020
12

€ 63.162,25

10-09-2020
13

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

12-09-2018
9

t/m
31-8-2018
van
1-9-2018

15-03-2019
10

t/m
6-3-2019
van
1-3-2019

13-09-2019
11

t/m
31-8-2019
van
1-9-2019

13-03-2020
12

t/m
29-2-2020
van
1-3-2020

10-09-2020
13

t/m
31-8-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

9

23 uur 42 min

10

24 uur 18 min

11

7 uur 12 min

12

7 uur 24 min

13

26 uur 36 min

totaal

89 uur 12 min

Toelichting bestede uren
t/m verslag 8: 586, 8 uren
+ verslagperiode 9: 23,7 uren =
Totaal t/m verslag 9: 610,5 uren

12-09-2018
9

Afw ijking in subtotaal uren (aanvang 'saldo') op urenoverzicht (+13), als gevolg
van update systeem (= correctie uren)
623,5 - 13 = 610,5 (totaal t/m verslag 9)

15-03-2019
10

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
de heer L. (Leendert) de Hooge
100% aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder van
M&L Ralton Holding B.V.
100% aandeelhouder en alleen/zelfstandig bestuurder van
Metaalbew erkingsbedrijf J. van Gestel B.V.

12-09-2018
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1.2 Lopende procedures
Zie 9.1

12-09-2018
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1.3 Verzekeringen
Er is sprake van diverse gebruikelijke bedrijfsverzekeringen. Deze zijn in de
eerste verslagperiode voor zover mogelijk opgezegd en/of beëindigd.

12-09-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurt de bedrijfsruimte w aarin zij is gevestigd. De huur is nog niet
opgezegd, w el heeft er constructief overleg plaatsgevonden met de
pandeigenaar. In de tw eede
verslagperiode is de huurovereenkomst opgezegd tegen de op dat moment
eerst mogelijke
datum (31 juli 2015). Nadat de verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraad
heeft
plaatsgevonden is de huurovereenkomst, te voorkoming van onnodige
boedelschulden, met
w ederzijds goedvinden beëindigd per 25 juni 2015.
Voorts is volgens opgave van de bestuurder sprake van de huur van een
w aterkoeler en huur (operational lease) van een personenauto.

1.5 Oorzaak faillissement

12-09-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 5: De bestuurder heeft de curator samengevat het volgende verklaard:
"De
vennootschap is in het jaar 2000 door de huidige aandeelhouder overgenomen
van (de
holding van) de heer J.J.A. van Gestel. Tot 2009 heeft de onderneming goed
gedraaid. De
economische en (later) financiële crisis die de bouw sector vanaf 2008-2009
merkbaar is gaan raken zou direct invloed hebben gehad op de onderneming.
Tot en met 2014 is de telkens verder afnemende omzet en het oplopende
verlies door een zustervennootschap opgevangen. Vanw ege een gebrek aan
voldoende toekomstperspectief is uiteindelijk besloten het faillissement aan te
vragen."
De curator voert zelfstandig onderzoek uit naar de oorzaken van het
faillissement en toetst in dat kader ook de hiervoor beschreven stellingen van
het bestuur.

12-09-2018
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Onderzoek afgerond.

10-09-2020
13

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

12-09-2018
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Toelichting
15 w erknemers + 1 stagiaire

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
18

12-09-2018
9

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

6-3-2015

17

na daartoe op 6 maart 2015 verkregen machtiging van de rechtercommissaris.

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
Het UW V heeft een intake gehouden met het personeel en de
loonbetalingsverplichting op
grond van de loon-garantieregeling overgenomen. Er zijn voor de curator geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

12-09-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is voor de curator bekend geen gerechtigde tot onroerende zaken.

12-09-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Er zijn geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen

12-09-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

inventaris (en voorraad, zie hieronder)

€ 182.372,43

€ 15.086,53

totaal

€ 182.372,43

€ 15.086,53

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een kantoorinventaris, w erkplaatsinventaris en een
machinepark
aangetroffen.
Er is sprake van een reguliere kantoorinventaris voor tw ee kantoren met in
totaal vier
w erkplekken, bestaande uit meubilair, computers, een server en een
backupsysteem.
De w erkplaatsinventaris bestaat uit diverse machines en (elektrische)
handgereedschappen
ten behoeve van de assemblage en montagew erkzaamheden die gefailleerde
in haar
bedrijfshal en op locatie verricht. Ook zijn een heftruck, stellingmateriaal,
w erkbanken en
diverse overige reguliere w erkplaatsgoederen aangetroffen.
Volgens mededelingen van de bestuurder zou gefailleerde huurder zijn van het
aangetroffen
machinepark dat onderdeel uitmaakt van de w erkplaatsinventaris. Ter zake het
machinepark
w ordt door derden eigendom geclaimd als gevolg van transacties die in het
verleden zouden
hebben plaatsgevonden. De curator heeft de eigendom van het machinepark in
onderzoek.
Na uitvoerig overleg met de pandhouder en Belastingdienst is de curator, na
daartoe
verkregen toestemming van de rechter-commissaris, met deze partijen
overeengekomen dat
alle activa namens de pandhouder en de Belastingdienst door middel van een
online
(onderhands executoriale) veiling verkocht w orden en zijn afspraken gemaakt
over de
verdeling van de opbrengst (art. 57 lid 3 Fw .).

12-09-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst heeft op 25 februari 2015 executoriaal beslag roerende
zaken gelegd. De
curator voert thans overleg met de Belastingdienst en betrokken partijen die
eigendom en/of
pandrechten claimen van het machinepark.
In de tw eede verslagperiode zijn afspraken gemaakt over de verkoop namens
de
Belastingdienst en pandhouder (zie 3.5) en de verdeling van de opbrengst
daarvan art. 57 lid 3
Fw .
De onverdeelde totale netto verkoopopbrengst (na aftrek van kosten) van de
inventaris en
voorraad bedraagt € 182.372,43.

12-09-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator richt zich de komende verslagperiode (2) met name op de
voortzetting van het
onderzoek naar de eigendom van het machinepark, het voeren van overleg
met de betrokken
partijen en indien mogelijk zal w orden overgegaan tot verkoop van de
bedrijfsmiddelen.
De verkoop van de bedrijfsmiddelen is afgerond. In de komende
verslagperiode (3) w ordt de
financiële afw ikkeling met de pandhouder afgerond. Daarna zijn er voor de
curator in dit kader
geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-09-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad (en inventaris, zie hieronder)

€ 182.372,43

totaal

€ 182.372,43

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van gefailleerde bestaat uit stalen, aluminium en rvs,
gegalvaniseerd en traanplaatw erk, alsmede profielen, klein materiaal en
restanten. De voorraad is opgenomen door een visuele inspectie op de
bedrijfslocatie en is opgeslagen in platenrekken en
langmateriaalstellingen, alsmede losstaand materiaal op pallets.
Er w as geen sprake van onderhanden w erk in de zin van nog niet
gefactureerde maar w el
uitgevoerde w erkzaamheden. W el is sprake van diverse reeds geplaatste
opdrachten die nog
moesten w orden uitgevoerd/afgemaakt en al (deels) w aren gefactureerd. De
curator heeft
w aar mogelijk en ter bevordering van de incasso van de vorderingen op
debiteuren, in overleg met de technisch directeur en de opdrachtgevers,
opdrachten af laten maken.
De totale netto verkoopopbrengst (na aftrek van kosten) van de inventaris en
voorraad
bedraagt € 182.372,43 (zie ook 'bedrijfsmiddelen').
Er is geen sprake van verpanding van de voorraad, zodat geen sprake is van
boedelbijdrage(n).

12-09-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator richt zich de komende verslagperiode (2) op het (w aar nodig)
afmaken van de
opdrachten en het (voorbereiden van het) verkopen van de voorraad.
In de tw eede verslagperiode heeft de verkoop van de voorraad
plaatsgevonden en zijn de
lopende opdrachten w aar mogelijk afgemaakt, verkocht en uitgeleverd. Er zijn
thans
(verslagperiode 3) geen w erkzaamheden meer te verrichten.

3.8 Andere activa

12-09-2018
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Toelichting andere activa
Gefailleerde is eigenaresse/rechthebbende van immaterieel actief zoals
klantenbestanden,
toekomstige opdrachten, domeinnamen etc.

12-09-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator zet de komende verslagperiode (2) het onderzoek naar de
mogelijkheden tot
verkoop van immaterieel actief voort.
Het onderzoek naar de verkoop van het immaterieel actief heeft geen positief
resultaat
opgeleverd. Een 'doorstart' bleek helaas niet mogelijk. Er zijn thans
(verslagperiode 3) geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

12-09-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per faillissementsdatum gefactureerd: € 196.376,18
Per faillissementsdatum betaald: € 1.845,25
Per faillissementsdatum openstaand: € 194.530,93

12-09-2018
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Opbrengst
Nog niet bekend.
€ 167.192,60
€ 73.247,94 (boedeldebiteuren)
Boedelbijdrage
10% van de opbrengst van de betaalde/geïncasseerde vorderingen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetten van de incasso van de vorderingen op de debiteuren.
Ter zake de eerder door gefailleerde afgedragen omzetbelasting over de tot
op heden (verslagperiode 6) niet geïncasseerde vorderingen is bij de
Belastingdienst een verzoek tot
restitutie gedaan. De reactie op het verzoek dient te w orden afgew acht.

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

12-09-2018
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€ 231.891,99

12-09-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Er is sprake van een groepskrediet met enkele aan gefailleerde gelieerde
vennootschappen.
Deutsche Bank N.V. heeft een vordering ad € 231.891,99 + p.m. ter verificatie
ingediend.

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van een leaseauto (zie 1.6).
Inmiddels (verslagperiode 2) is gebleken dat gefailleerde gebruik maakte van
tw ee
bedrijfsw agens. Deze tw ee auto's w aren w elisw aar geleased door
zustervennootschappen
maar alle kosten ter zake de auto's zijn door gefailleerde voldaan. De curator
beraadt zich
thans op de mogelijkheden richting deze zustervennootschappen en heeft de
bestuurder
daarvan (die ook bestuurder is van gefailleerde) uitgenodigd voor overleg. In
de derde
verslagperiode heeft voornoemd overleg - ondanks verzoek van de curator
daartoe - niet
plaatsgevonden. De curator streeft ernaar om in de vierde verslagperiode het
overleg met de (bestuurder van de) zustervennootschappen alsnog te laten
plaatsvinden.
Verslag 5: Tot en met de vijfde verslagperiode heeft de heer de Hooge (de
bestuurder) van
gefailleerde zich gehuld in stilzw ijgen. De kw estie ter zake de leaseauto's
maakt inmiddels
onderdeel uit van breder onderzoek door de curator naar de oorzaken van het
faillissement, de verw evenheid van andere aan de bestuurder gelieerde
vennootschappen en
rechtmatigheidsonderzoek.

12-09-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Deutsche Bank N.V. stelt pandrechten te hebben verkregen op de
bedrijfsinventaris (inclusief
het machinepark) en vorderingen op derden.

12-09-2018
9

5.4 Separatistenpositie
Deutsche Bank N.V. is separatist voor zover sprake is van rechtsgeldig
overeengekomen
pandrechten.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

12-09-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft op 6 maart 2015 alle bekende crediteuren aangeschreven met
het verzoek
om eventuele rechten zoals eigendomsvoorbehouden kenbaar te maken. De
ontvangen
reacties zijn onderzocht. Voor zover leveranciers nog een beroep konden doen
op een
eventueel eigendomsvoorbehoud en voor zover dat niet teniet is gegaan,
heeft uitlevering
plaatsgevonden. Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-09-2018
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen beroepen gedaan op het recht van retentie kenbaar gemaakt
noch zijn oefent gefailleerde een recht van retentie uit.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen beroepen op het recht van reclame kenbaar gemaakt noch heeft
gefailleerde een
recht van reclame ingeroepen.
De termijn voor het rechtsgeldig kunnen inroepen van het recht van reclame is
ex art. 7:44
BW inmiddels (verslagperiode 2) verstreken.

12-09-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(zie bij 3 en 4).

12-09-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator richt zich de komende verslagperiode (2) op het beoordelen van de
vordering en
zekerheden van Deutsche Bank N.V. en het maken van afspraken over
uitw inning van die
zekerheden.

12-09-2018
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Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

10-09-2020
13

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Ter behoud van de onderneming in het kader van een eventuele doorstart en
ter bevordering van de incasso van de vorderingen op debiteuren is de
productie en assemblage van een aantal opdrachten/projecten afgemaakt.
Ter zake de voorraad zijn alle (bekende) crediteuren aangeschreven met het
verzoek om tijdig hun rechten kenbaar te maken, zodat daarmee rekening kon
w orden gehouden.
In de tw eede verslagperiode is het afmaken van lopende opdrachten afgerond
en zijn alle
overeenkomsten ter zake het gehuurde opgezegd.
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6.2 Financiële verslaglegging
Inkoop materialen t.b.v. opdrachten: € 1.113,07
Brandstofkosten bedrijfsauto: € 67,83
Elektriciteit Essent: nog niet bekend
Netbeheer Enexis: nog niet bekend
Beveiliging/alarmsysteem € 149,67 (excl. btw )

12-09-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-09-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft op basis van een informatiememorandum diverse gegadigden
(die zich allen
zelf kenbaar gemaakt hebben) uitgenodigd tot het uitbrengen van een bieding
op de
onderneming of delen daarvan. De curator onderzoekt de komende
verslagperiode (2) de
uitkomsten daarvan en zal op basis daarvan bepalen of, en zo ja in w elke
vorm, een doorstart
mogelijk is. In de tw eede verslagperiode hebben gesprekken met gegadigden
plaatsvonden,
maar dit heeft niet geleid tot het kunnen realiseren van een doorstart van de
ondernemingsactiviteiten.
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6.5 Verantwoording
N.v.t.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
N.v.t.

6.7 Boedelbijdrage

12-09-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
N.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

12-09-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een papieren en een digitale boekhouding overhandigd.
Verslag 5: De boekhouding is door een interne medew erker gevoerd en maakt
een
ordentelijke indruk. De curator voert thans nog nader uitzoek uit naar de
juistheid van de
boekhouding.

12-09-2018
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Onderzoek afgerond.

10-09-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
2014: niet gedeponeerd
2013: 05-12-2014 (tijdig)
2012: 30-01-2014 (tijdig)
2011: 29-11-2012 (tijdig)
2010: 25-07-2011 (tijdig)

12-09-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is als een kleine rechtspersoon ex artikel 2:396 lid 1 BW te
kw alificeren en
behoeft derhalve geen goedkeurende accountantsverklaring.

12-09-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is volgens opgave van het Handelsregister op 27 augustus 1990
opgericht en
bedraagt het geplaatst en gestort kapitaal € 22.689,01.
Voor zover echter niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichting is de
vordering tot
volstorting van de aandelen op faillissementsdatum ruimschoots verjaard (zie
HR 17 oktober
2003, NJ 2004/282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

12-09-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Onderzoek afgerond.

12-09-2018
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10-09-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Onderzoek afgerond.

12-09-2018
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10-09-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 5:
Voortzetten van de hiervoor genoemde onderzoeken/w erkzaamheden, meer in
het bijzonder
onderzoek naar de juistheid van de boekhouding, onbehoorlijk bestuur en
paulianeus
handelen.
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Onderzoek afgerond.

10-09-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
UW V: € 116.626,66
Huur na faillissementsdatum: € 6.814,06 + p.m.
Enexis: € 238,55

12-09-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 436.571,00

8.3 Pref. vord. UWV

12-09-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 80.666,23

12-09-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
70

12-09-2018
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 275.062,78

12-09-2018
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

12-09-2018
9

W aarschijnlijk w egens de toestand van de boedel.

10-09-2020
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren en beoordelen van de ingediende en nog in te dienen
vorderingen.
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Afgerond.

10-09-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verslag 5:
Er is thans een procedure aanhangig gemaakt door de bestuurder van
gefailleerde jegens de
Belastingdienst ter zake de vermeende onrechtmatigheid van het gelegde
bodembeslag. De
curator c.q. de boedel is geen partij bij deze procedure. De Rijksadvocaat heeft
namens de
Belastingdienst verw eer gevoerd.
Op 12 september 2017 heeft M&L Luchttechniek B.V. de curator zow el pro se
q.q.
gedagvaard w egens vermeend onrechtmatig handelen (schade nader op te
maken bij staat). De curator heeft de rechter-commissaris hierover

12-09-2018
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geïnformeerd. Met toestemming van de rechter-commissaris w ordt door een
externe advocaat namens de curator verw eer gevoerd en is op 15 november
2017 geconcludeerd voor antw oord. Op 22 maart 2018 vindt een comparitie
plaats.

9.2 Aard procedures
Verslag 5: Verklaring voor recht dat onrechtmatig bodembeslag zou zijn
gelegd.
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9.3 Stand procedures
verslag 5: niet bekend.
Op 18 april 2018 heeft de rechtbank vonnis gew ezen in de procedure tegen de
curator w egens vermeend onrechtmatig handelen. De rechtbank heeft de
vordering afgew ezen en M&L Luchttechniek B.V. veroordeeld tot betaling van
de proceskosten. M&L Luchttechniek heeft echter hoger beroep ingesteld (rol
18 september 2018 voor memorie van grieven).

12-09-2018
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Rol: 2 april 2019 memorie van antw oord in incident

15-03-2019
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28 april 2020 arrest

13-03-2020
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Op 12 mei 2020 heeft het Gerechtshof 's-Hertogenbosch het vonnis van de
rechtbank Zeeland-W est-Brabant van 18 april 2018 bekrachtigd.

10-09-2020
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9.4 Werkzaamheden procedures
Er zijn geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.
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W el dienen de proceskosten nog te w orden geïnd.

10-09-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 5:
De curator richt zich de komende verslagperiode (6) met name op de
voortzetting van incasso
van de vorderingen op debiteuren, voortzetting van het
rechtsmatigheidsonderzoek en de
andere in het verslag genoemde onderzoeken.
De komende verslagperiode (7) w orden de w erkzaamheden zoals in het
verslag genoemd
voortgezet.
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Innen proceskosten (zie 9.3).

10-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Na inning proceskosten.

10-09-2020
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10.3 Indiening volgend verslag
10-3-2021

10-09-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.1 en in het verslag genoemde w erkzaamheden.

Bijlagen
Bijlagen

12-09-2018
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