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

13
02-06-2021
F.02/16/175
NL:TZ:0000004957:F001
29-03-2016

R-C
Curator

mr. A.G.M. Zander
mr C.A. Mascini

Algemene gegevens
Naam onderneming
Hatenboer Elektrotechniek B.V.

05-11-2018
8

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Breda
Vestigingsadres: Hazeldonk 6474, 4836 LH te Breda Correspondentieadres:
Postbus 1019, 4801 BA Breda KvK-nummer: 30045171

26-04-2018
7

Handelsnamen: Hatenboer Elektrotechniek B.V., Halek, Hatenboer

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: vervaardiging van elektronische componenten en
handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

26-04-2018
7

Toelichting financiële gegevens
Omzetgegevens:
De curator beschikt slechts over de gepubliceerde jaarrekening 2014. Uit de
proefbalans 2015 volgt een omzet van € 4.057.229,29.

26-04-2018
7

W inst en verlies:
Niet bekend. De curator heeft slechts de gepubliceerde jaarrekening 2014 in
haar bezit, w aar enkel de balans is gepubliceerd.
Balanskapitaal:
Volgens de gepubliceerde jaarrekening 2014: â¬ 1.462.239. volgens de
proefbalans 2015:
808.903,36.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens het handelsregister: 15. Volgens de personeelsadministratie: 10.

26-04-2018
7

Boedelsaldo
€ 132.337,33

26-04-2018
7

€ 108.347,97

07-11-2019
10

Verslagperiode

Verslagperiode
van
26-10-2017

26-04-2018
7

t/m
26-4-2018
van
6-11-2018

01-05-2019
9

t/m
25-4-2019
van
26-4-2019

07-11-2019
10

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

11-05-2020
11

t/m
10-5-2020
van
11-5-2020

25-11-2020
12

t/m
16-11-2020
van
17-11-2020

02-06-2021
13

t/m
2-6-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

11 uur 36 min

8

13 uur 0 min

9

2 uur 30 min

10

14 uur 24 min

11

47 uur 36 min

12

18 uur 12 min

13

20 uur 18 min

totaal

127 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Tot en met 31 maart 2018:
mr. C.A. Mascini: 162 uur
mr. N.P.T. van Rijen: 2,2 uur
E. van de W ijnkel: 113,8 uur
M. Krijnen: 0,2 uur

26-04-2018
7

Tot en met 31 maart 2018:
mr. C.A. Mascini: 171,7 uur
mr. N.P.T. van Rijen: 2,2 uur
E. van de W ijnkel: 117,1 uur
M. Krijnen: 0,2 uur

05-11-2018
8

Tot en met 25 april 2019:
mr. C.A. Mascini: 173,80 uur
mr. N.P.T. van Rijen: 2,2 uur
E. van de W ijnkel: 117,1 uur
M. Krijnen: 0,6 uur

01-05-2019
9

Tot en met 4 november 2019:
mr. C.A. Mascini: 185,30 uur
mr. N.P.T. van Rijen: 2,3 uur
E. van de W ijnkel: 118,00 uur
M. Krijnen: 2,9 uur

07-11-2019
10

Tot en met 10 mei 2020:
mr. C.A. Mascini: 229,10 uur
mr. N.P.T. van Rijen: 2,3 uur
E. van de W ijnkel: 118,00 uur
M. Krijnen: 6,7 uur

11-05-2020
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten tijde van faillissement w aren mevrouw P.J.C. Hatenboer-De Lange (per 20
januari 2014) en de heer D.E. Hatenboer (per 3 juni 2014) de bestuurders van
Hatenboer Elektrotechniek. De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

26-04-2018
7

1.2 Lopende procedures
De verhuurder bleek een kort geding te zijn gestart tegen Hatenboer
Elektrotechniek tot onmiddellijke ontruiming van het gehuurde. De zaak stond
voor vonnis. De curator heeft met de verhuurder afgesproken dat -ongeacht de
uitkomst van het vonnis- er niet tot gedw ongen ontruiming w ordt over gegaan.

1.3 Verzekeringen

26-04-2018
7

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn voor zover dat al mogelijk w as opgezegd.

26-04-2018
7

1.4 Huur
Met ingang van 1 januari 2014 is Hatenboer Elektrotechniek voor de periode
vijf jaar, derhalve tot en met 31 december 2019, een bedrijfspand gaan huren
op het bedrijventerrein Hazeldonk
6473-6474 te Breda. De huurprijs bedroeg â¬131.330,- exclusief BTW en
servicekosten per jaar. Er is geen bankgarantie verstrekt. Zoals voormeld is er
een grote achterstand ontstaan in de betaling van de huurtermijnen. De
verhuurder heeft de curator bevestigd niet over te zullen gaan tot ontruiming
van het gehuurde.

26-04-2018
7

De curator heeft de huurovereenkomst op 6 april 2016 opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

1-8-2016: Het gehuurde is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement
Met ingang van 1 januari 2014 is Hatenboer Elektrotechniek voor de periode
vijf jaar, derhalve tot en met 31 december 2019, een bedrijfspand gaan huren
op het bedrijventerrein Hazeldonk
6473-6474 te Breda. De huurprijs bedroeg â¬131.330,- exclusief BTW en
servicekosten per jaar. Er is geen bankgarantie verstrekt. Zoals voormeld is er
een grote achterstand ontstaan in de betaling van de huurtermijnen. De
verhuurder heeft de curator bevestigd niet over te zullen gaan tot ontruiming
van het gehuurde.
De curator heeft de huurovereenkomst op 6 april 2016 opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

1-8-2016: Het gehuurde is inmiddels aan de verhuurder opgeleverd.

26-04-2018
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

26-04-2018
7

Toelichting
10, van w ie één in België.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-4-2016

10

Na een verkregen machtiging van de rechter-commissaris.

totaal

10

2.4 Werkzaamheden personeel
Ten behoeve van de Belgische w erkneemster dient de curator de nodige
formulieren in te vullen voor het RVA.

26-04-2018
7

Inmiddels heeft de curator de juiste vorderingen ontvangen van het UW V en
RVA. De w erkzaamheden zijn daarmee afgerond.

05-11-2018
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris en voertuigen

€ 146.393,62

totaal

€ 146.393,62

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Kantoor- en bedrijfsinventaris en 3 auto's. Het betreft 1 Skoda met Nederlands
kenteken en 2 Seats met een Belgisch kenteken.

26-04-2018
7

1-8-2016: De bedrijfsmiddelen -met uitzondering van de 2 Seats- zijn
getaxeerd. Op basis daarvan zijn diverse partijen uitgenodigd om een bieding
uit te brengen.
De curator is nog gestuit op w at inventaris bij een pand in België, w elk pand
door failliet w erd gehuurd. Hoew el de huurovereenkomst al lange tijd w as
beëindigd, bleek er nog w at inventaris achter gelaten te zijn. Het betreft
enkele kasten, bureau's en bureaustoelen. Deze bedrijfsmiddelen zijn samen
met de Seats in België geveild.
Verkoopopbrengst.
Nog niet bekend.

2e verslag, 1 augustus 2016:
De bedrijfsinventaris, Skoda, voorraad, klantenbestand, domeinnaam en
merknamen zijn verkocht voor een bedrag van € 108.000 exclusief BTW . De
tw ee auto's met
Belgisch kenteken zijn in België ter veiling aangeboden. De curator is nog in
afw achting van de netto veilingopbrengst.
De veiling van de Seats heeft een netto veilingopbrengst opgeleverd van €
15.294,82 en de inventaris een bedrag van € 418,80.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belastingdienst heeft een bodemvoorrecht.

26-04-2018
7

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen laten taxeren en zal aan de hand van
biedingen bepalen op w elke w ijze de bedrijfsmiddelen verkocht zullen w orden.

26-04-2018
7

Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

01-05-2019
9

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Hatenboer Elektrotechniek beschikt over een partij voorraden van
elektronische componenten.

26-04-2018
7

Verkoopopbrengst:
Nog niet bekend.

De voorraad is tezamen met de bedrijfsmiddelen, voorraad, klantenbestand,
domein- en merknamen verkocht voor een bedrag van € 108.000.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In kaart w ordt gebracht w elke leveranciers een eigendomsvoorbehoud op
voorraden claimen. Vervolgens zal de resterende voorraad w orden verkocht.

26-04-2018
7

De eigendomsvoorbehouden zijn afgew ikkeld.
Alle w erkzaamheden zijn afgerond.

01-05-2019
9

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Hatenboer Elektrotechniek beschikt over immateriële activa, w aaronder de
handelsnamen en het klantenbestand. Het is de curator niet bekend of er
geïnteresseerden zijn voor overname van deze activa.

26-04-2018
7

Verkoopopbrengst:
2e verslag, 1 augustus 2016:
Het klantenbestand, de domeinnamen en de merknamen zijn tezamen met de
bedrijfsmiddelen en de voorraad verkocht voor een bedrag van € 108.000.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

01-05-2019
9

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 25.129,11

€ 18.339,99

€ 25.129,11

€ 18.339,99

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Nog niet bekend.

26-04-2018
7

2e verslag, 1 augustus 2016:
De debiteuren w erden voldaan op de rekening van een factoringmaatschappij.
Op faillissementsdatum had de factoringmaatschappij niets meer te vorderen
van failliet. Aangezien de factoringmaatschappij w el het grootste deel van de
debiteuren al had aangeschreven en -w aar nodig- een incassotraject w as
gestart, heeft zij voor de curator nog enige tijd de debiteureninning
voortgezet.
Momenteel is de debiteurenportefeuille w eer aan de curator overgedragen. Er
staat nog een bedrag van € 25.129,11 open aan debiteuren. Volgens
informatie van de factoringmaatschappij zou het met name nog gaan om
betw iste posten. De curator gaat zich de komende periode richten op inning
van deze debiteuren.
Opbrengst:
2e verslag, 1 augustus 2016:
Door de factoringmaatschappij is reeds een bedrag van € 13.322,69
geïncasseerd.
Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening.
De factoringmaatschappij heeft nog een afrekening gestuurd naar aanleiding
w aarvan nog een bedrag van € 2.994,76 naar de boedelrekening is
overgemaakt.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Mondjesmaat komen er
betalingen binnen. Een groot aantal debiteuren beroept zich op verrekening,
danw el betw ist de factuur. De inning van de debiteuren w ordt de komende
periode voortgezet.

26-04-2018
7

In totaal is er nu een bedrag van € 18.339,99 ontvangen. De curator ziet gezien de ontvangen verw eren- geen aanleiding om verder gevolg te geven
aan de inning van de resterende debiteuren.

05-11-2018
8

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
2e verslag, 1 augustus 2016:
Geen.

26-04-2018
7

5.2 Leasecontracten
Hatenboer Elektrotechniek had een leasecontract met Van de Corput ten
aanzien van tw ee multifunctionals. Het contract is opgezegd en de
leasemaatschappij is in de gelegenheid gesteld de apparaten op te halen.

26-04-2018
7

5.3 Beschrijving zekerheden
Alfa Commercial Finance stelt een pandrecht te hebben op vorderingen.

26-04-2018
7

2e verslag, 1 augustus 2016:
Inmiddels is duidelijk gew orden dat Alfa Commercial Finance op
faillissementsdatum niets meer te vorderen had van failliet.

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich inmiddels verschillende leveranciers bij de curator gemeld die
een eigendomsvoorbehoud op voorraad claimen. Deze
eigendomsvoorbehouden w orden in kaart gebracht en gerespecteerd.

26-04-2018
7

1-8-2016: Inmiddels heeft de curator de geclaimde eigendomsvoorbehouden
getoetst. Met toestemming van deze crediteuren is met de kopende partij
afgesproken dat deze de geclaimde eigendomsvoorbehouden respecteert en
aan de desbetreffende partij uitlevert.

De eigendommen zijn door de leverancier opgehaald. De curator is in
afw achting van een verrekening van de ingediende vordering.

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

26-04-2018
7

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

05-11-2018
8

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van Toepassing.

05-11-2018
8

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

26-04-2018
7

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
2e verslag, 1 augustus 2016:
Niet van toepassing.

26-04-2018
7

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft administratie opgevraagd bij de bestuurders. Vooralsnog is er
geen administratie bij de curator ingeleverd.

26-04-2018
7

2e verslag, 1 augustus 2016:
De administratie die is ontvangen, w ordt onderzocht.
De curator heeft een accountant verzocht de administratie te onderzoeken en
te bezien of is voldaan aan de boekhoudplicht.
De conclusie van de accountant is dat de administratie voldoende inzicht
verschaft en dat is voldaan aan de administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2014 is op 22 februari gedeponeerd. De jaarrekening 2015 is
niet gedeponeerd.

26-04-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-04-2018
7

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan volgens de notariële akte van oprichting.

26-04-2018
7

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
W ordt onderzocht.

26-04-2018
7

7e verslag, 26 april 2018:
Het onderzoek w ordt voortgezet.

Toelichting
De curator verw acht het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en andere
onregelmatigheden komende verslagperiode voort te zetten.

Toelichting
Het onderzoek loopt.
Nee

7.6 Paulianeus handelen

01-05-2019
9

07-11-2019
10

02-06-2021
13

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
W ordt onderzocht.

26-04-2018
7

7e verslag, 26 april 2018:
Het onderzoek w ordt voortgezet.
Nee

07-11-2019
10

Toelichting
Er zijn geen paulianeuze transacties verricht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek naar onregelmatigheden w ordt voortgezet. Er zijn geen
paulianeuze transacties aangetroffen, zodat het onderzoek zich nu verder richt
op de vraag of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

07-11-2019
10

Het onderzoek naar onregelmatigheden is bijna afgerond. De curator verw acht
haar bevindingen komende verslagperiode met het bestuur te delen.

11-05-2020
11

Een bespreking met het bestuur heeft nog niet plaatsgevonden. De curator
verw acht dit gesprek op korte termijn te plannen.

25-11-2020
12

Het bestuur is op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek.
Er zijn geen redenen om aan het beleid van het bestuur te tw ijfelen. De
w erkzaamheden ten aanzien van de rechtmatigheid zijn dan ook afgerond.

02-06-2021
13

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 104.306,81

26-04-2018
7

Toelichting
UW V en huur.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 630.239,00

26-04-2018
7

€ 633.212,00

07-11-2019
10

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.651,47

26-04-2018
7

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.223,96

01-05-2019
9

Toelichting
Federale Overheidsdienst Financiën Brussel
€ 95.892,86

07-11-2019
10

Toelichting
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

26-04-2018
7

51

01-05-2019
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 330.334,01

26-04-2018
7

Toelichting
Betw iste vorderingen: € 21.164,56.
€ 539.736,93

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

01-05-2019
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

01-05-2019
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Voorzetting onderzoek onregelmatigheden.

26-04-2018
7

Voortzetting onderzoek onregelmatigheden (54 Fw , oorzaak faillissement).

01-05-2019
9

Met het afronden van het onderzoek naar onregelmatigheden, zijn alle
w erkzaamheden afgerond. De curator zal dan ook op korte termijn het
faillissement voor opheffing voordagen.

02-06-2021
13

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de boekhoudplicht en
onregelmatigheden.

26-04-2018
7

Het faillissement zal komende verslagperiode w orden afgew ikkeld.

02-06-2021
13

10.3 Indiening volgend verslag
2-12-2021

02-06-2021
13

10.4 Werkzaamheden overig
Afronden onderzoek onregelmatigheden.

26-04-2018
7

Afw ikkelen

02-06-2021
13

Bijlagen
Bijlagen

