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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pressplate Infra
B.V.

24-08-2018
6

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Engineering, advisering, detachering met betrekking tot w egenbouw ,
spoorw egbouw en bestrating, in het bijzonder inzake prefab-betonelementen.
Advisering en aannemen van w erkzaamheden met betrekking tot w egenbouw ,
bestratingen en aanleg van beton, in het bijzonder printbeton en prefab
trambaanelementen van beton.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 759.768,00

€ -47.272,00

€ 274.452,00

2014

€ 553.539,00

€ -263.360,00

€ 311.598,00

2015

€ 879.816,57

€ -159.861,22

€ 383.114,54

2016

€ 406.105,69

€ -230.950,78

€ 273.473,27

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-08-2018
6

Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 17.755,75

24-08-2018
6

€ 35.386,81

21-02-2019
7

€ 35.970,89

17-09-2019
8

€ 26.603,74

19-03-2020
9

€ 26.603,74

27-10-2020
10

Toelichting
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen bankmutaties
voorgedaan.
€ 26.603,74
Toelichting
Er hebben zich in de afgelopen verslagperiode geen bankmutaties
voorgedaan.

Verslagperiode

28-05-2021
11

Verslagperiode
van
3-1-2018

24-08-2018
6

t/m
15-8-2018
van
16-8-2018

21-02-2019
7

t/m
15-2-2019
van
16-2-2019

17-09-2019
8

t/m
6-9-2019
van
7-9-2019

19-03-2020
9

t/m
17-3-2020
van
18-3-2020

27-10-2020
10

t/m
13-10-2020
van
14-10-2020

28-05-2021
11

t/m
21-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

15 uur 48 min

7

31 uur 24 min

8

32 uur 48 min

9

14 uur 6 min

10

3 uur 12 min

11

6 uur 18 min

totaal

103 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
bestede uren totaal: 203,8

24-08-2018
6

bestede uren totaal: 235,2

21-02-2019
7

bestede uren totaal: 268 uur

17-09-2019
8

Bestede uren totaal: 282,1 uur

19-03-2020
9

Bestede uren totaal: 285,3 uur

27-10-2020
10

Bestede uren totaal: 291,6 uur

28-05-2021
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder en enig aandeelhouder is Pressplate Holding B.V., w aarvan
gevolmachtigde de heer K.G.M. Cornelissen. Bestuurders en aandeelhouders
van Pressplate Holding B.V. zijn W .B. Group N.V. (w aarvan zaakvoerder de
heer L.P.J. W illemsen) en F.I.B.E.R. N.V. (w aarvan bestuurders de heer Van
Coppenholle en LVC en Partners B.V.B.A.).
Feitelijk bestuurders van Pressplate Infra B.V. zijn de heer L.P.J. W illemsen en
de heer K.G.M. Cornelissen.

24-08-2018
6

1.2 Lopende procedures
Geen lopende procedures.

24-08-2018
6

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen zijn opgezegd.

24-08-2018
6

1.4 Huur
Opgezegd d.d. 30 september 2016 met toestemming van de rechtercommissaris d.d. 28 september 2016.

24-08-2018
6

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder zijn oorzaken van het faillissement gelegen in
tegenvallende verkoop, een samenw erking met De Bonte NG B.V.B.A. die niet
bleek te brengen w at verw acht w erd, slechte w eersomstandigheden in het
eerste half jaar van 2016 w aardoor geen beton kon w orden gestort en w erk
kapot ging en opnieuw gemaakt moest w orden, de slechte betalingsmoraal
van opdrachtgevers, een bijzonder hoog ziekteverzuim bij o.a. de
betonmedew erkers en de administrateur, en tot slot de computersystemen die
gehackt en besmet met een virus w aren w aardoor een deel van de digitale
administratie verloren is gegaan.

24-08-2018
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

24-08-2018
6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

29-9-2016

8

met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
Ontslagaanzeggingen.
Overleg UW V.
Gezamenlijke intake UW V heeft op 10 oktober 2016 plaatsgevonden.
Afgerond.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

zie toelichting

€ 16.800,00

€ 16.800,00

totaal

€ 16.800,00

€ 16.800,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

24-08-2018
6

Toelichting bedrijfsmiddelen
Beschrijving bedrijfsmiddelen:
Server met toebehoren, computers en een bedrijfsbus (geschatte w aarde
volgens failliet: € 9.500,-).

24-08-2018
6

Gebleken is dat tot de boedel eveneens behoren:
- schaftkeet (Atec kenteken W Z-ZL-76)
- aanhanger (W estfalia, kenteken W Z-50-KP)
De gehele faillissementsboedel is verkocht met verkregen toestemming van de
rechter-commissaris d.d. 30-11-2016 voor een totaalprijs (incl. verkoop van de
voorraden) van € 18.822,69 incl. btw .
Vooralsnog (incl. boedelbijdrage verkoopopbrengst voorraad) is een
totaalbedrag ad € 16.800,00 incl. btw ontvangen; dit in verband met aan de
boedel ontbrekende goederen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.; niet ingeroepen

24-08-2018
6

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.

27-10-2020
10

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Grondstoffen en goederen. Geschatte w aarde
volgens failliet € 7500,totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie totale verkoopopbrengst sub 3.3

24-08-2018
6

Voorts i.v.m. teruglevering goederen onder eigendomsvoorbehoud aan Scholz
Benelux B.V. een bedrag ad € 181,50 incl. btw .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
M.b.t. de aan de boedel ontbrekende goederen: in dispuut.

24-08-2018
6

Curator beraadt zich over in te stellen rechtsmaatregelen.
Afgerond.

3.8 Andere activa

27-10-2020
10

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie toelichting

€ 1.563,16

€ 1.563,16

totaal

€ 1.563,16

€ 1.563,16

Toelichting andere activa
I-Phone 4S verkocht voor € 78,65 (incl. btw ) met toestemming van de rechtercommissaris d.d. 16 oktober 2016

24-08-2018
6

Restant borg Travelcard € 932,18
Laptop Dell verkocht voor € 211,75 (incl. btw ) met toestemming van de rechtercommissaris d.d. 31-10-2016
Restitutie Goudse Verzekeringen € 328,48
Oude mobiele telefoons: € 12,10 (incl. btw )

19-03-2020
9

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

27-10-2020
10

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

zie toelichting

€ 187.979,41

€ 58.311,50

€ 58.311,50

totaal

€ 187.979,41

€ 58.311,50

€ 58.311,50

Toelichting debiteuren
Volgens opgave failliet: 9
Voor een bedrag van: € 176.964,76
Tot op heden gebleken: 11
Voor een bedrag van: € 187.979,41

4.2 Werkzaamheden debiteuren

24-08-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek administratie. Aanschrijven debiteuren.

24-08-2018
6

2e sommatieronde heeft plaatsgehad; de debiteuren zullen voor de
(restant)vorderingen een laatste maal w orden aangeschreven. Verder is de
vordering op debiteur Pressplate Infra BVBA (failliet) ingediend ter verificatie bij
de betreffende curator.
Een 3-tal debiteuren heeft de vordering betw ist.
In verband met vrijw aring door de fiscus tegen ketenaansprakelijkheid heeft
een aantal debiteuren voor betaling van het op de facturen vermelde ggedeelte aan de belastingdienst zorggedragen; voor de restantvorderingen
zijn deze debiteuren aangeschreven.
Restantvorderingen ontvangen.
Voorts acht de curator de betw isting van een 2-tal vorderingen onvoldoende.
Curator beraadt zich over het in rechte betrekken van de betreffende
debiteuren.
De 3e betw isting is nog in onderzoek.
Er zal met toestemming van de rechter-commissaris d.d. 26 juli 2018
verhaalsonderzoek naar een 2-tal debiteuren w orden ingesteld.
Verhaalsonderzoek naar 2-tal debiteuren (ter zake door curator onvoldoende
geachte bew iste vorderingen) is uitgevoerd.

21-02-2019
7

Toestemming verkregen van rechter-commissaris d.d. 18-10-2018 voor het in
rechte betrekken van debiteur Jansen-Infra B.V..
Zie voor stand van zaken sub 9 Procedures.
Voorts is toestemming verkregen van rechter-commissaris d.d. 6 november
2018 voor het in rechte betrekken van de andere debiteur; met w elke debiteur
intussen een regeling in der minne is bereikt, w aartoe eveneens toestemming
is verkregen van de rechter-commissaris d.d. 27 november 2018. Betaling van
het totaalbedrag -zoals in der minne overeengekomen- ad € 18.258,80 is
inmiddels op de boedelrekening ontvangen. Afgerond.
Voorts is een derde betw isting nog in onderzoek.
Met verkregen toestemming van rechter-commissaris d.d. 2 september 2019 is
regeling in der minne bereikt met debiteur Jansen-Infra B.V.. Geschikt voor een
bedrag ad € 17.000,00 tegen finale kw ijting (ivm verrekeningsafspraak tussen
failliet, Jansen-Infra en Jansen Beton).
Betaling van het bedrag ad € 17.000,00 is inmiddels op de boedelrekening
ontvangen. Afgerond (behoudens de afhandeling van de procedure die nog
voor uitlating doorhaling staat op 9 oktober a.s.). Zie verder ook sub sub 9
Procedures.

17-09-2019
8

Voorts is een derde betw isting nog in onderzoek.
T.a.v. de derde betw isting; er heeft verrekening plaatsgehad. Afgerond.

27-10-2020
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft geen vordering.
Tegoed banksaldo Rabobank € 1688,50

24-08-2018
6

5.2 Leasecontracten
Multifunctional en bedrijfsauto met kenteken VB-805-L

24-08-2018
6

Gebleken is, dat het leasecontract van de bedrijfsauto met kenteken VB-805-L
niet op naam van failliet stond; behoort aldus niet tot de boedel.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De door diverse crediteuren ingeroepen eigendomsvoorbehouden zijn
gecontroleerd en voor zover nodig en mogelijk aan de crediteuren
teruggeleverd.

24-08-2018
6

5.6 Retentierechten
n.v.t.

24-08-2018
6

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

24-08-2018
6

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.688,50

24-08-2018
6

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
overleg bank, onderzoek administratie, inventarisatie

24-08-2018
6

Afgerond.

27-10-2020
10

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

24-08-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
n.v.t.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-08-2018
6

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan voldaan.

28-05-2021
11

7.2 Depot jaarrekeningen
2012: gedeponeerd op 31-01-2014
2013: gedeponeerd op 31-01-2015
2014: gedeponeerd op 29-01-2016 (laatst gedeponeerde jaarrekening)

24-08-2018
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

24-08-2018
6

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Naar de volstortingsplicht zal geen nader onderzoek w orden verricht. De
vennootschap is al in 1986 opgericht. Een eventuele rechtsvordering tot
nakoming volstorting is verjaard (HR 17-10-2003, NJ2004, 282).

28-05-2021
11

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek
Nee

24-08-2018
6

27-10-2020
10

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek

24-08-2018
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
overleg failliet, onderzoek administratie

8. Crediteuren

24-08-2018
6

8.1 Boedelvorderingen
€ 42.121,13

24-08-2018
6

Toelichting
- All in One Solutions ad € 973,44
- W B Nederland B.V. (huur Spinveld 15 te Breda) ad € 8.464,36
- W itteveen Vastgoed B.V. (huur loods Spinveld 13A7 te Breda) af € 2.933,52
- UW V ad € 29.749,81
€ 42.752,07

21-02-2019
7

Toelichting
-Deurw aarderskosten ad € 103,38
-CredVice terzake verhaalsonderzoeken ad € 527,56
€ 41.147,69

17-09-2019
8

Toelichting
Betreft het totaal nog openstaande boedelvorderingen (plus P.M.)

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.809,16

24-08-2018
6

Toelichting
vordering per 15-01-2018

8.3 Pref. vord. UWV
€ 38.163,20

24-08-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
26
Toelichting
Volgens failliet: 61
Inmiddels ingediend: 26

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

24-08-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 92.258,28

24-08-2018
6

Toelichting
Volgens failliet: € 420.978,48
inmiddels ingediend: € 92.257,28 plus P.M.
€ 77.864,57

17-09-2019
8

Toelichting
Totaalbedrag ad € 92.257,28 is thans verminderd naar een bedrag ad €
77.864,57 dit w egens verrekening vordering van een der crediteuren in
verband met een inmiddels bereikte schikking met debiteur Jansen-Infra tegen
finale kw ijting.
€ 134.374,24

27-10-2020
10

Toelichting
Totaalbedrag concurrente crediteuren is verhoogd als gevolg van erkenning
vordering (na controle en verrekening met tevens schuld).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet aan te geven.

24-08-2018
6

De verw achting is, dat het faillissement ter gelegenheid van indiening van het
volgende verslag zal kunnen w orden voorgedragen voor afw ikkeling /
opheffing w egens de toestand van de boedel.

27-10-2020
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren zijn aangeschreven.

24-08-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

24-08-2018
6

Procedure tegen debiteur Jansen-Infra B.V..

21-02-2019
7

9.2 Aard procedures
Incasso.

21-02-2019
7

9.3 Stand procedures
Deze procedure is geïntroduceerd d.d. 9 januari 2019 bij de rechtbank OostBrabant, locatie Eindhoven onder kenmerk: C/01/342142 HA ZA 19/038.
Zijdens gedaagde partij heeft d.d. 9 januari 2019 advocaatstelling
plaatsgehad.
Procedure staat thans voor conclusie van antw oord a/z gedaagde partij d.d.
20 februari 2019.

21-02-2019
7

Inmiddels is met verkregen toestemming van de rechter commissaris d.d. 2
september 2019 in deze procedure een schikking bereikt. Schikkingsbedrag is
ontvangen op de boedelrekening.
Stand procedure: 9 oktober 2019 staan beide partijen voor uitlating
doorhaling.

17-09-2019
8

Procedure is doorgehaald.

19-03-2020
9

9.4 Werkzaamheden procedures
Alle voorkomende w erkzaamheden, w aaronder opstellen processtukken, evt.
bijw onen comparitie, controleren stand procedure, etc.

21-02-2019
7

Afgerond.

27-10-2020
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Incasseren debiteuren, inventarisatie crediteuren, nader onderzoek
rechtmatigheid en alle overigen gangbare w erkzaamheden.

24-08-2018
6

Nader onderzoek rechtmatigheid en overige gangbare w erkzaamheden.

19-03-2020
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet aan te geven.

24-08-2018
6

De verw achting is dat het faillissement binnen enkele maanden zal kunnen
w orden voorgedragen voor afw ikkeling / opheffing w egens de toestand van de
boedel.

27-10-2020
10

10.3 Indiening volgend verslag
28-11-2021

28-05-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
zie 10.1

24-08-2018
6

Afronden onderzoek rechtmatigheid.

27-10-2020
10

Bijlagen
Bijlagen

