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

7
13-06-2019
F.02/17/149
NL:TZ:0000012354:F001
04-04-2017

R-C
Curator

mr. M Pellikaan
mr. T.M. Schraven

Algemene gegevens
Naam onderneming
Dinstt. B.V. h.o.d.n. Van W ijlen All-round Installatiebureau

14-06-2018
5

Gegevens onderneming
Heistraat 211, 5161 GE Sprang-Capelle
KvK 18130746

14-06-2018
5

Activiteiten onderneming
Elektronische bouw installatie; installatie van verw armings- en
luchtbehandelingsapparatuur

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

€ 5.141.284,00

€ -357.177,00

€ 1.742.083,00

2016

€ 5.768.692,00

€ -603.868,00

€ 1.553.060,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

14-06-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
41

14-06-2018
5

Datum ontslagaanzegging: 6 april 2017.

Boedelsaldo
14-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 48.806,96

29-11-2018
6

Boedelsaldo
€ 32.841,57

13-06-2019
7

Boedelsaldo
€ 32.841,03

Verslagperiode
14-06-2018
5

van
27-2-2018
t/m
14-6-2018

29-11-2018
6

van
15-6-2018
t/m
27-11-2018

13-06-2019
7

van
28-11-2018
t/m
11-6-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

47,30 uur

6

5,42 uur

7

1,50 uur

totaal

54,22 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 425,06.

14-06-2018
5

Alle gegevens zijn terug te vinden in de eerder gepubliceerde verslagen op de
w ebsite van het centraal insolventieregister van de rechtspraak.
Totaal bestede uren: 430,54

29-11-2018
6

Totaal bestede uren: 432,24

13-06-2019
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Er zou een groot ziekteverzuim zijn gew eest w aarvoor men niet verzekerd w as
en men daardoor ook nog personeel moest inlenen. Dat gaf te veel druk op de
liquiditeit. Daarnaast w aren er veel projecten maar betaalden de
opdrachtgevers steeds later en vaak pas na 60 – 90 dagen en w aardoor Dinstt
alles moest voorfinancieren w aarvoor geen liquide middelen w aren. Onderzoek
volgt. (verslag 1)

14-06-2018
5

De curator vervolgt het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement,
naar de administratie en het gevoerde beleid. (verslag 2)
Het onderzoek is gaande. (verslag 3).
Idem. (verslag 4)
De curator onderzoekt de administratie alsmede de (rechts)handelingen
voorafgaand aan het faillissement en de oorzaken van het faillissement. het
onderzoek zal enige tijd vergen.
Het onderzoekt loopt nog.

29-11-2018
6

Het onderzoek loopt nog en de vragen voor de bestuurder zullen op korte
termijn w orden gesteld.

13-06-2019
7

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris, vervoermiddelen,
gereedschappen.

€ 99.546,52

€ 5.500,00

totaal

€ 99.546,52

€ 5.500,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Nog niet verkocht. (verslag 1)

14-06-2018
5

De activa is na mislukte pogingen met diverse partijen openbaar verkocht
middels een veiling. er volgt nog een naveiling eind augustus w aarna de
opbrengst bekend zal zijn. De tussenstand bedraagt circa € 106.000,--.
(verslag 2)
De totale opbrengst bedraagt € 95.143,77 + € 4.402,75 (naveiling) = €
99.546,52. (verslag 3)
De curator is nog bezig met finale afrekening met de pandhouders. (verslag 4)
De curator neemt de beoordeling van de vorderingen en zekerheden van de
aandeelhouder/bestuurder mee in het onderzoek naar de oorzaken
faillissement en de administratie.
Boedelbijdrage
N.v.t. (verslag 1)
Ondanks dat er sprake is van een openbare verkoop door de (tw eede)
pandhouders ontvangt de curator een boedelbijdrage van € 5.000,--. (verslag
2)
Over de naveiling ontvangt de curator een boedelbijdrage van € 500,--.
(verslag 3)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De tw eede pandhouder claimt een boedelvordering op grond van art. 39 Fw en
stelt dat deze vordering eveneens is gedekt met een pandrecht w aarop art. 57
lid 3 Fw niet van toepassing is. de curator doet onderzoek. (verslag 1)

14-06-2018
5

De curator heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. (verslag 2)
De curator heeft het standpunt van de tw eede pandhouder gemotiveerd
betw ist. (verslag 3)
De curator heeft hier ondanks een aantal herinneringen geen inhoudelijke
reactie op ontvangen. (verslag 4)
De curator is met de pandhouder in overleg hierover.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Voorraad onderdelen. Het onderhanden w erk
bestaande uit order-, offerte- en
klantenportefeuille is als onderdeel van de
goodw ill w el verkocht. Zie 3.12. (verslag 1)
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Nog niet verkocht. (verslag 1)

14-06-2018
5

Zie 3.3. (verslag 2)

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Nog niet verkocht. (verslag 1)
Er is reeds afgerekend met de pandhouders op een gedeelte na w at nog
afgew ikkeld moet w orden. (verslag 3)
Zie 3.3. (verslag 4)
Idem.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

14-06-2018
5

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren

14-06-2018
5

Nog onbekend. (verslag 1)
Opbrengst
Nog onbekend. De debiteuren zijn vóór het faillissement zonder toestemming
van de eerste pandhouder openbaar gemaakt door de tw eede pandhouder,
doch die stelt zich op het standpunt de vordering van de eerste pandhouder
zo spoedig mogelijk in te lossen w aardoor de onrechtmatige situatie zou
eindigen. Deze w orden thans derhalve onrechtmatig geïnd door de tw eede
pandhouder. De pandrechten w orden nog door de curator onderzocht. (verslag
1)
De tw eede pandhouder heeft de eerste pandhouder voldaan, w aardoor de
incasso thans rechtsgeldig plaatsvindt. (verslag 2)
Boedelbijdrage
Nog onbekend. (verslag 1)
De pandhouder incasseert vooralsnog zelf. (verslag 2)
De curator heeft om een update gevraagd (verslag 6).

29-11-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Beoordelen pandrechten en informatie uitw innen over de incasso van de
debiteuren. (verslag 1)

14-06-2018
5

De curator incasseert de boedeldebiteuren en zal eventueel bemiddelen bij de
incasso van de pre-faillissementsvorderingen. (verslag 2)
De opbrengst van de boedeldebiteuren bedraagt thans € 90.479,09. Er is nog
met één boedeldebiteur een discussie. (verslag 3)
De curator is nog in gesprek met één boedeldebiteur en moet nog afrekenen
met de pandhouder(s). (verslag 4)
De curator heeft de debiteurenincasso volledig afgew ikkeld.
zie punt 4.1

29-11-2018
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Het is de curator gebleken dat naast de verstrekking van pandrechten door
gefailleerde op de activa van de ING Bank N.V. en W ijHaBo B.V. en de heer Van
W ijlen ook pandrechten zijn verstrekt aan de Belastingdienst. De kans dat er
echter opbrengst overblijft voor de fiscus is klein. (verslag 2)

14-06-2018
5

Zie 3.3 (verslag 3)
Idem.
De curator heeft zich nog niet definitief over de zekerheden uitgelaten (verslag
6).

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-11-2018
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
W ordt nog onderzocht. (verslag 1)

14-06-2018
5

De administratie is geïnventariseerd en zal w orden onderzocht. (verslag 2)
Zie 1.5. (verslag 3)
Idem. (verslag 4)
Idem.
W ordt onderzocht (verslag 6).

29-11-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
2013: 18-5-2015
2014: 29-1-2015
2015: 20-10-2016

14-06-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
W ordt nog onderzocht. (verslag 1)
Idem. (verslag 4)

14-06-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt nog onderzocht. (verslag 1)

14-06-2018
5

Idem. (verslag 4)

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-06-2018
5

W ordt nog onderzocht. (verslag 1)
Het onderzoek w ordt aangevangen. (verslag 2)
Zie 1.5. (verslag 3)
Idem. (verslag 4)
Idem.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

29-11-2018
6

Het onderzoek loopt nog.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

14-06-2018
5

W ordt nog onderzocht. (verslag 1)
Het onderzoek w ordt aangevangen. (verslag 2)
Zie 1.5. (verslag 3)
Idem. (verslag 4)

7.6 Paulianeus handelen

29-11-2018
6

zie punt 7.5.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Uitvoeren onderzoek zoals bedoeld in punt 7.1 t/m 7.6.

14-06-2018
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek loopt nog en de vragen voor de bestuurder zullen op korte
termijn w orden gesteld.

13-06-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 422.390,81

29-11-2018
6

Nijol Oliemaatschappij: € 713,22
Hutten Catering B.V.: € 7492,54
UW V: € 414.185,05

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 997.394,00

29-11-2018
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 281.085,77

29-11-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.802,48

29-11-2018
6

€ 3.296,25 van de heer Van Delft
€ 4.506,23 van A.C.P. Voermans

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Tot op heden ingediende aantal concurrente crediteuren: 114

29-11-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.721.040,06

29-11-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

29-11-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Uitvoeren w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld. Zie 1.5.

14-06-2018
5

uitvoeren w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

29-11-2018
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

14-06-2018
5

nog onbekend

29-11-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2019

13-06-2019
7

10.4 Werkzaamheden overig
Uitvoeren w erkzaamheden zoals hiervoor vermeld.

Bijlagen
Bijlagen

14-06-2018
5

