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

11
09-06-2021
F.02/17/185
NL:TZ:0000012985:F001
04-05-2017

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr S.B.M. Tilman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Schrumpf Bouw stoffen B.V.

06-06-2018
5

Gegevens onderneming
Kvk nummer 18126326

11-12-2018
6

Activiteiten onderneming
Handelsonderneming in met name de in- en verkoop (en bijkomende service)
van kunststof
afdichtingen van voegen in ondergrondse en bovengrondse betonconstructies.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2016

€ 2.271.958,00

€ -105.790,00

€ 908.164,00

2015

€ 2.202.319,00

€ -262.581,00

€ 966.798,00

2014

€ 2.093.862,00

€ -349.190,00

€ 942.249,00

2013

€ 2.301.727,00

€ 1.144.649,00

2012

€ 2.513.181,00

€ 1.140.643,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

06-06-2018
5

Toelichting financiële gegevens
Volgens de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken en de
door de
accountant van gefailleerde verstrekte concept-jaarrekening 2016 bedraagt de
netto-omzet

06-06-2018
5

W inst en verlies:
Op basis van de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken
(2014 en 2015) en de door de accountant van gefailleerde verstrekte conceptjaarrekening 2016. Balanstotaal:
Op basis van de bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarstukken
(2014 en 2015) en de door de accountant van gefailleerde verstrekte conceptjaarrekening 2016

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

06-06-2018
5

Boedelsaldo
€ 108.251,64

06-06-2018
5

€ 304.464,61

11-12-2018
6

€ 295.309,19

11-06-2019
7

€ 287.622,66

11-12-2019
8

€ 278.720,42

10-06-2020
9

€ 222.278,97

09-12-2020
10

€ 201.642,21

09-06-2021
11

Verslagperiode

Verslagperiode
van
1-3-2018

06-06-2018
5

t/m
31-5-2018
van
1-12-2018

11-06-2019
7

t/m
31-5-2019
van
1-6-2019

11-12-2019
8

t/m
30-11-2019
van
1-12-2019

10-06-2020
9

t/m
31-5-2020
van
1-6-2020

09-12-2020
10

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020

09-06-2021
11

t/m
31-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

40 uur 6 min

6

20 uur 0 min

7

12 uur 54 min

8

20 uur 0 min

9

20 uur 12 min

10

92 uur 24 min

11

85 uur 18 min

totaal

290 uur 54 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal uren t/m verslag 5: (t/m verslag 4: 311,4) 351,5 uren

06-06-2018
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschappelijke structuur van gefailleerde kenmerkt zich, volgens
opgaaf van het
handelsregister van de Kamer van Koophandel, als volgt:
Enig bestuurder van gefailleerde is de heer R. van der Zee. Gefailleerde heeft
tw ee
aandeelhouders.

06-06-2018
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde is er geen sprake van een
lopende
procedure.

06-06-2018
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde en de tussenpersoon is er
sprake van de
gebruikelijke bedrijfsverzekeringen.

06-06-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde het bedrijfspand te Raamsdonksveer. De verhuurder
(aandeelhouder
Schrumpf B.V.) heeft de huur op 8 mei 2017 opgezegd ingevolge art. 39 Fw .
De huur is per 8 augustus 2017 beëindigd. Gefailleerde heeft het pand
verlaten.

1.5 Oorzaak faillissement

06-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Op 1 mei 2017 is door de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant aan Schrumpf
Bouw stoffen B.V.
voorlopige Surseance van betaling verleend. Bij beslissing d.d. 4 mei 2017 van
deze
Rechtbank is de voorlopige surseance van betaling van Schrumpf Bouw stoffen
B.V.
ingetrokken, onder gelijktijdige faillietverklaring van Schrumpf Bouw stoffen B.V.
De voor de
voorlopige surseance van betaling aangestelde bew indvoerder is aangesteld
tot curator.
De bew indvoerder (thans curator) heeft geconstateerd dat de onderneming al
jarenlang
verliesgevend w as (zie "w inst en verlies"). Omdat noodzakelijke acute
kostenbesparing niet
mogelijk bleek, prognoses niet haalbaar (b)leken en een noodzakelijk ogend
boedelkrediet
naar alle w aarschijnlijkheid niet verstrekt zou w orden door een externe
financier, oordeelde de
bew indvoerder gezamenlijk met de bestuurder dat een handhaving van de
surseance niet
w enselijk w as en er geen uitzicht bestond op bevrediging van de schuldeisers.

06-06-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

06-06-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

06-06-2018
5

Toelichting
Het volledige personeel is - met toestemming rechter commissaris d.d. 6 mei
2017 - op 8 mei
2017 ontslagen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

8-5-2017

12

toestemming r-c d.d. 6-5-2017

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
Een deel van het personeel dient nog bedrijfseigendommen in te leveren.
Toezien op een correcte afw ikkeling van de vorderingen uit hoofde van de
loongarantieregeling.
Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

06-06-2018
5

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde heeft volgens opgave van het kadaster geen onroerende zaken in
eigendom.

06-06-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen

06-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris

€ 25.000,00

Rollend materieel
totaal

Boedelbijdrage

€ 5.000,00
€ 30.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Reguliere kantoorinventaris en w erkplaatsinventaris (gereedschap, machines,
w erkbanken,
etc.). Daarnaast rollende materieel: heftruck, bestelbus en een kleine
vrachtauto.
De bedrijfsmiddelen zijn als onderdeel van de activatransactie in het kader van
de
gerealiseerde doorstart verkocht.
Inventaris: € 25.000,Rollend materieel: € 5.000,-

06-06-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Een deel van de bedrijfsmiddelen kunnen w orden aangemerkt als bodemzaken
w aarop het
voorrecht van de Belastingdienst van toepassing is.

06-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen w erkzaamheden meer te verrichten.

06-06-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 20.000,00

€ 2.000,00

totaal

€ 20.000,00

€ 2.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad van gefailleerde bestaat voornamelijk uit profielen en kunststof
afdichtingsmaterialen (voegenbanden).

06-06-2018
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Verkoopopbrengst
De voorraad - voor zover in eigendom van gefailleerde - is als onderdeel van
de
activatransactie in het kader van de gerealiseerde doorstart verkocht.
Voorraad: € 20.000,Tw ee crediteuren stellen - in het kader van een vermeende w ederzijdse
zekerhedenstelling een gedeeld eerste pandrecht te hebben op de voorraad van gefailleerde. De
curator
onderzoekt thans de rechtsgeldigheid van de mogelijke pandrechten.
Boedelbijdrage
Voor zover sprake mocht zijn van een rechtsgeldig overeengekomen pandrecht
op de
voorraad, is met de pandhouders een boedelbijdrage van € 2.000,- (10% van
de koopsom
voorraad) overeengekomen.
Zie 5.3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Opbrengst minus boedelbijdrage afdragen.
Zie 5.3

06-06-2018
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 150.000,00

totaal

€ 150.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Immateriële activa:
Goodw ill en intellectuele eigendomsrechten
3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst
De immateriële activa zijn als onderdeel van de activatransactie in het kader
van de gerealiseerde doorstart verkocht.
Goodw ill: € 150.000,-

06-06-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen bijzondere w erkzaamheden meer te verrichten.

06-06-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

De discussie omtrent een debiteur is
afgerond. De desbetreffende debiteur
heeft de hoofdsom betaald.
Omvang debiteuren per 23-01-2018

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 8.954,00

€ 234.202,24

€ 210.976,39
€ 4.847,58

totaal

€ 234.202,24

€ 224.777,97

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Omvang debiteuren
€ 298.946,- (incl. btw , per faillissementsdatum) volgens opgave uit de
administratie.
€ 278.487,14 (incl. btw , per surseancedatum) volgens opgave uit de
administratie.
Tw ee crediteuren stellen - in het kader van een vermeende w ederzijdse
zekerhedenstelling een gedeeld eerste pandrecht te hebben op de voorraad van gefailleerde. De
curator
onderzoekt thans de rechtsgeldigheid van de mogelijke pandrechten.
De curator betw ist de rechtsgeldigheid van de gepretendeerde pandrechten,
w aaronder het
gedeelde eerste pandrecht op vorderingen op debiteuren. Correspondentie
hierover w ordt
gevoerd.
De debiteuren zijn inmiddels gesommeerd om tot betaling over te gaan op de
derdengeldrekening van het kantoor van de curator. (zie 5.3)

06-06-2018
5

Het saldo ad € 207.307,95 is overgemaakt van de derdengeldrekening naar de
faillissementsrekening. Daarna is nog een bedrag van € 3.668,60 door een
debiteur overgemaakt op de faillissementsrekening.

11-12-2018
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De rechtsgeldigheid van de verpanding van de debiteuren beoordelen.
In overleg treden met de tw ee mogelijk pandhouders over de w ijze van
debiteurenincasso en
eventuele boedelbijdrage.
Discussie over de gepretendeerde pandrechten. Discussie is met toestemming
r-c beslecht (zie 5.3).
Voortzetting incasso.

06-06-2018
5

Aankomende verslagperiode(n) zal de debiteurenincasso w orden afgerond.

11-06-2019
7

Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten, nu de overige debiteuren
oninbaar zijn gebleken.

09-06-2021
11

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Vooralsnog geen. Volgens opgaaf van de bestuurder zijn er geen vorderingen
van banken.

06-06-2018
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5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had vier auto-leasecontracten. Tw ee leasecontracten zijn
overgenomen door de doorstarter en m.b.t. één leasecontract is het voertuig
retourgenomen door de leasemaatschappij. Daarnaast heeft een exw erknemer verzocht om het auto-leasecontract te
laten overnemen door een eventuele nieuw e w erkgever. Hierover is overleg
gaande.

06-06-2018
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Afgerond.

11-12-2018
6

5.3 Beschrijving zekerheden
Tw ee crediteuren stellen - in het kader van een w ederzijdse
zekerhedenstelling - een gedeeld
eerste pandrecht te hebben op de voorraad van gefailleerde en vordering op
debiteuren. De
curator onderzoekt thans de rechtsgeldigheid van de mogelijke pandrechten.
Zie 'Debiteuren'.
Deze discussie is met toestemming r-c beslecht. Kort gezegd inhoudende dat
het pandrecht m.b.t. de voorraad door de curator is erkend en de opbrengst
na aftrek van een boedelbijdrage (10%) w ordt afgedragen aan deze tw ee
crediteuren maar dat de opbrengst van de vorderingen op debiteuren aan de
boedel toekomt, tegen betaling door de boedel aan één van deze crediteuren
van een vergoeding van € 35.000,00.

06-06-2018
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Betreffende betalingen/afdrachten hebben rechtstreeks plaatsgevonden vanaf
de derdengeldrekening.

11-12-2018
6

Inmiddels is met toestemming r-c ook de discussie met de andere crediteur
over het vermeende pandrecht op vorderingen op debiteuren beslecht voor
dezelfde vergoeding, te w eten € 35.000,00 w elke vergoeding t.l.v. de
faillissementsrekening is voldaan.

09-06-2021
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5.4 Separatistenpositie
Als voormeld.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

06-06-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Alle bekende schuldeisers van gefailleerde zijn op 16 mei 2017 aangeschreven
met het
verzoek om hun vorderingen en eventuele zekerheden kenbaar te maken.
Inmiddels heeft de
curator enkele claims op eigendomsvoorbehoud ontvangen en onderzoekt
deze thans.
Afgew ikkeld.

06-06-2018
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5.6 Retentierechten
Er zijn in de eerste verslagperiode geen beroepen op een retentierecht
kenbaar gemaakt,
noch heeft gefailleerde zich beroepen op een retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn in de eerste verslagperiode geen beroepen op het recht van reclame
kenbaar gemaakt,
noch heeft gefailleerde zich beroepen op het recht van reclame.

06-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie 'activa' en 'debiteuren'

06-06-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De rechtsgeldigheid van de gevestigde pandrechten beoordelen.
Eigendomsvoorbehoud-claims beoordelen.
De rechtsgeldigheid van de gevestigde pandrechten verder beoordelen. De
w erkzaamheden
m.b.t. de eigendomsvoorbehoudclaims zijn afgerond.
De curator is ten tijde van deze verslaglegging in afw achting van een
eventuele inhoudelijke
reactie van de tw ee crediteuren met een vermeend pandrecht. Zie 5.3
Inmiddels is opdracht gegeven in het kader van de schikking (zie 5.3) de
betreffende bedragen aan de tw ee crediteuren te voldoen via de
derdengeldrekening van MannaertsAppels Advocaten en het restant van de
derdengeldrekening over te maken op de faillissementsrekening. Ten tijde van
deze verslaglegging heeft nog geen bijschrijving plaatsgevonden.

06-06-2018
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Inmiddels heeft de bijschrijving plaatsgevonden.

11-12-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voorgezet.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

06-06-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
In het kader van een doorstart heeft op 12 mei 2017 - onder voorbehoud van
de uiteindelijk op 15 mei 2017 verkregen toestemming rechter commissaris een activatransactie
plaatsgevonden met de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van der
Zee
Bouw specialiteiten B.V. i.o. Dit w as het resultaat van een intensief
onderhandelings- en
biedingsproces w aarbij zich een groot aantal nationale en internationale
mogelijk gegadigden hadden gemeld bij de curator met interesse in
gefailleerde of gedeelten daarvan. De bieding van Van der Zee
Bouw specialiteiten B.V. i.o. w as in het kader van het biedingsproces w aar
meerdere (indicatieve) biedingen zijn uitgebracht, de hoogste en diende in die
zin het belang van de gezamenlijke crediteuren het beste. Bovendien heeft
deze doorstarter zes w erknemers van gefailleerde een arbeidsovereenkomst
aangeboden.

06-06-2018
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6.5 Verantwoording
-

06-06-2018
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6.6 Opbrengst
€ 200.000,00
Toelichting
De opbrengst van de activatransactie bedroeg in totaal € 200.000,-. Hierover
w as ingevolge
art. 37d W et OB 1968 geen omzetbelasting verschuldigd.
De opbrengst is als volgt te specificeren:
a. inventaris € 25.000,b. voorraad € 20.000,c. goodw ill € 150.000,d. rollend materieel € 5.000,De opbrengst is voldaan.

06-06-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Zie 'activa'

06-06-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Medew erking verlenen aan de uitvoering van de activatransactie ('doorstart').
Afgerond.

06-06-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een digitale en papieren boekhouding beschikbaar en die zijn aan de
curator
overhandigd. De boekhouding w ordt nog aan nader onderzoek onderw orpen.

06-06-2018
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In onderzoek.

11-06-2019
7

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 31 januari 2017 (tijdig)
2014: 2 februari 2016 (tijdig)
2013: 18 november 2014 (tijdig)
2012: 13 juni 2013 (tijdig)

06-06-2018
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Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 8-dagen termijn ex art. 2:394
lid 1 BW .

09-06-2021
11

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.

06-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Gefailleerde is volgens opgave van het Handelsregister opgericht per 28
augustus 1972. Voor
zover niet zou zijn voldaan aan de stortingsverplichting is de vordering tot
volstorting van de
aandelen op faillissementsdatum verjaard (zie HR 17 oktober 2003, NJ
2004/282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur

06-06-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog nader te onderzoeken.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Onderzoek is gaande.

06-06-2018
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11-06-2019
7

09-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog nader te onderzoeken.

Toelichting
In onderzoek.

06-06-2018
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11-06-2019
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Uitvoeren onderzoeken als voormeld.

06-06-2018
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Nader uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.

11-06-2019
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Overleg is gaande.

09-06-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 173.564,27

06-06-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 135.710,00

8.3 Pref. vord. UWV

06-06-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 51.515,20

06-06-2018
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 436,30

06-06-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
39

06-06-2018
5

40

11-12-2019
8

41

09-12-2020
10

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 454.909,96

06-06-2018
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€ 693.309,96

11-12-2019
8

€ 700.282,18

09-12-2020
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

06-06-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Alle in de administratie van gefailleerde bekende crediteuren zijn door de
curator geïnformeerd over het faillissement. Niet valt uit te sluiten dat er
desondanks crediteuren zijn die (nog) geen bericht hebben ontvangen. De
komende verslagperiode(n) zal de inventarisatie en het beoordelen van de
vorderingen van crediteuren w orden voortgezet.
Voortzetten inventarisatie en beoordeling van de vorderingen van crediteuren.

06-06-2018
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Er zijn vooralsnog geen bijzondere w erkzaamheden te verrichten.

11-12-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
- Nog onbekend.
- In afw achting van reactie op aansprakelijkstelling Ontw ikkelingsbedrijf
Rotterdam.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Nog nader te bepalen.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
W erkzaamheden uitvoeren als voormeld.
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Nader uitvoeren van rechtmatigheidsonderzoek.

11-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

06-06-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2021

09-06-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
Als voormeld.

Bijlagen
Bijlagen

06-06-2018
5

