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Gegevens onderneming
Royal Invest Industries B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67606806, tot 26
juli 2018 handelend onder naam Benjamin Industries B.V

28-08-2018
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Royal Invest Industries B.V. is statutair gevestigd te Breda. Bij
statutenw ijziging van 26 juli 2018 is de vestigingsplaats gew ijzigd naar het
adres Bestsew eg 47, unit 4 te (5688 NP) Oirschot.
Faillissementsnummer: C/02/18/205 F
Datum uitspraak: 31 juli 2018
Curator: Mr B.F. Louw erier
R-C: Mr M.D.E. Leppens

Activiteiten onderneming
Algemene metaalbew erking, oppervlaktebehandeling van metaal,
poedercoaten, montage en verpakken.

Financiële gegevens

28-08-2018
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 480.793,37

€ 55.284,79

2017

€ 1.026.634,00

€ -33.305,00

€ 246.795,00

2016

€ 1.031.788,00

€ -23.220,00

€ 67.002,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
12

28-08-2018
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Boedelsaldo
€ 104.422,80

03-04-2019
3

€ 104.410,71

23-07-2019
4

€ 104.481,23

08-11-2019
5

€ 94.969,00

07-05-2020
6

€ 122.979,80

19-11-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-8-2018

18-12-2018
2

t/m
18-12-2018
van
13-12-2018

03-04-2019
3

t/m
3-4-2019
van
4-4-2019

23-07-2019
4

t/m
23-7-2019
van
24-7-2019

08-11-2019
5

t/m
8-11-2019
van
8-11-2019

07-05-2020
6

t/m
7-5-2020
van
7-5-2020

06-11-2020
7

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

05-05-2021
8

t/m
3-5-2021
van
4-5-2021
t/m
19-11-2021

Bestede uren

19-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

17 uur 22 min

3

5 uur 18 min

4

9 uur 24 min

5

7 uur 18 min

6

7 uur 24 min

7

7 uur 30 min

8

26 uur 24 min

9

47 uur 24 min

totaal

128 uur 4 min

Toelichting bestede uren
Totaal aantal bestede uren: 82,30

18-12-2018
2

Totaal aantal bestede uren: 88

03-04-2019
3

Totaal aantal bestede uren: 97,4

23-07-2019
4

Het totaal aantal bestede uren: 104,7

08-11-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Benjamin Industries B.V. is op 27 december 2016 opgericht als onderdeel van
de Benjamin groep.
De Benjamin groep houdt zich met name bezig met metaalbew erking en
poedercoating en bestaat uit drie w erkvennootschappen, w aaronder Benjamin
Industries B.V. De aandelen van Benjamin Industries B.V. w erden gehouden
door Benjamin Industries Holding B.V. Deze holding houdt ook de aandelen in
de w erkvennootschappen Benjamin Coating Industries B.V. en Benjamin
Metaal Industries B.V.
Aandeelhouder en bestuurder van Benjamin Industries Holding B.V. is Cyro
Future B.V. Enig aandeelhouder en enig bestuurder van Cyro Future B.V. is de
heer Burgerhoudt.
Op 25 juli 2018 zijn de aandelen van Benjamin Industries B.V. bij notariële akte
voor € 1 geleverd aan Royal Invest Development and Services B.V. (99%) en
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aan Vastgoed Belegging Mij Bunnik I B.V. (1%). Vervolgens zijn op 26 juli 2018
de statuten van Benjamin Industries B.V. bij notariële akte gew ijzigd. De
statutenw ijziging heeft tot gevolg dat de naam Benjamin Industries B.V. na 26
juli 2018 is gew ijzigd in Royal Invest Industries B.V. en daarnaast is de
statutaire zetel verplaatst naar Breda. Bestuurder van Royal Invest Industries
B.V. is Royal Invest Development and Services B.V. Bestuurder van Royal Invest
Development and Services B.V. is de heer L.J.C.M. Kassing.

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met één procedure. Na overleg met en machtiging van de
rechter-commissaris heeft de curator de tw aalf w erknemers van Royal Invest
Industries B.V. ontslagen. Eén van deze w erknemers is tegen die beschikking
conform artikel 67 lid 2 Fw in hoger beroep gegaan.

28-08-2018
1

Ter zitting heeft de advocaat van deze voormalig w erknemer het beroep
ingetrokken.

18-12-2018
2

1.3 Verzekeringen
In verband met de doorstart van de activiteiten van Benjamin Industries B.V.
zijn er geen verzekeringen opgezegd door de curator

28-08-2018
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1.4 Huur
De activiteiten van Benjamin Industries B.V. w erden voorafgaand aan de
aandelenoverdracht en statutenw ijziging verricht in een bedrijfspand te EttenLeur. In dit bedrijfspand zijn tevens gevestigd Benjamin Coating Industries
B.V., Benjamin Metaal Industries B.V. en Benjamin Industries Holding B.V. Na de
statutenw ijziging zijn de activiteiten verplaatst naar een unit te Oirschot. De
curator onderzoekt of daar een huurovereenkomst aan ten grondslag ligt en in
hoeverre die nog moet w orden opgezegd.

28-08-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Benjamin Industries B.V. richtte zich sinds de oprichting eind december 2016
met name op poedercoating. Daarvoor w erd onder meer gebruik gemaakt van
machinerie die aan vervanging toe w as. Zonder de nodige investeringen door
Benjamin Industries Holding B.V. dan w el Cyro Holding B.V., zou de
poedercoating door Benjamin Industries B.V. een verlieslatende tak van de
groep w orden. In het kader daarvan, is door de bestuurder van Cyro Future
B.V. en de bestuurder van Royal Invest and Development Services B.V. een
herstructureringsplan opgesteld w aarbij vanuit faillissement een
crediteurenakkoord zou w orden aangeboden, terw ijl de poedercoating
activiteiten gesaneerd zouden w orden voortgezet.

28-08-2018
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Uitsluitend voor zover nodig onderzoekt de curator dit nader.
De curator heeft het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement
afgerond. De conclusie daarvan is dat de oorzaak van het faillissement in lijn is
met hetgeen eerder in dit verslag daarover is geconstateerd.

18-12-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

28-08-2018
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

28-08-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-8-2018

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Eén w erknemer heeft hoger beroep ingesteld tegen de machtiging van de
rechter-commissaris. De curator is in afw achting van de zitting.

28-08-2018
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De curator heeft naar aanleiding van het ingestelde hoger beroep de zitting
bijgew oond. Ter zitting heeft de curator geconstateerd dat deze w erknemer
het beroep heeft ingetrokken.

18-12-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom.

28-08-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Curanda beschikte niet over eigen bedrijfsmiddelen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

28-08-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

De gehele voorraad

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorafgaand aan de overdracht van de aandelen aan Royal Invest Industries
B.V., heeft Benjamin Industries B.V. de gehele voorraad verkocht aan Benjamin
Industries Holding B.V. voor een totaalbedrag van € 41.000. Dit bedrag is
verrekend in de rekening-courant tussen partijen. De curator heeft deze
overdracht op grond van artikel 42 Fw vernietigd omdat hiermee de
crediteuren zijn benadeeld. Het gevolg van de vernietiging van de overdracht
is dat de voorraad aan Benjamin Industries B.V. toebehoort.

28-08-2018
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In opdracht van de curator is de voorraad getaxeerd door Troostw ijk. De
onderhandse verkoopw aarde is door Troostw ijk Vastgesteld op € 20.000.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Aanzuivering boedeltekort
bankrente

Boedelbijdrage

€ 38.000,00
€ 41,76

Goodw ill

€ 12.942,62

totaal

€ 50.984,38

€ 0,00

Toelichting andere activa
De curator heeft de goodw ill in het kader van de doorstart (zie hierna onder 6)
aan Benjamin Coating Industries B.V. en Cyro Future B.V. verkocht voor een
bedrag van €12.942,62

28-08-2018
1

In hoofdstuk 6.5 van dit verslag is toegelicht dat de curator met Benjamin
Coating Industries B.V. en Cyro Future B.V. een overeenkomst is aangegaan.
Onderdeel van de overeenkomst is dat ernaar zou w orden gestreefd om alle
crediteuren volledig te voldoen. Tussen de curator en de hiervoor genoemde
rechtspersonen ontstond discussie over het tekort en de daarmee
samenhangende aanzuivering daarvan. In het kader van die discussie is de
curator akkoord gegaan met betaling van € 38.000.

19-11-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 87.057,38

€ 87.057,38

€ 87.057,38

€ 87.057,38

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft geconstateerd dat op 24 juli 2018 een overeenkomst van
cessie is gesloten tussen Benjamin Industries B.V. en Benjamin Industries
Holding B.V. Middels deze akte van cessie zijn de debiteuren van Benjamin
Industries B.V. ter w aarde van € 106.405,40 voor een bedrag van €87.057,38
gecedeerd aan Benjamin Industries Holding B.V, w elk bedrag is verrekend in
rekening-courant. Nu geen mededeling is gedaan aan de debiteuren, is de
cessie niet voltooid en derhalve vallen deze toe aan de boedel. Voor zover de
cessie w el al is voltooid, heeft de curator de overeenkomst van cessie
vernietigd op grond van artikel 42 Fw .

28-08-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Benjamin Industries B.V. w erd gefinancierd vanuit Benjamin Industries Holding
B.V., w elke vennootschap op haar beurt w ordt gefinancierd door Rabobank.
Nadat dit expliciet is gevraagd aan Rabobank, heeft Rabobank schriftelijk
bevestigd dat curanda geen openstaande verplichtingen (meer) heeft jegens
Rabobank.

28-08-2018
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5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten.

28-08-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
In eerste instantie w erd de curator medegedeeld dat Rabobank een eerste
pandrecht zou hebben op de voorraden en debiteuren van curanda. Daarnaast
zou Benjamin Industries Holding B.V. een tw eede pandrecht hebben op de
voorraden en debiteuren van de curanda. Beide pandrechten bleken niet te
bestaan of te zijn gevestigd.

28-08-2018
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

28-08-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

28-08-2018
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5.6 Retentierechten
N.v.t.

28-08-2018
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

28-08-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

28-08-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van curanda zijn tijdens het faillissement niet
voortgezet.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

28-08-2018
1

6.4 Beschrijving
Na uitspraak van het faillissement hebben Benjamin Coating Industries B.V. en
Cyro Future B.V. interesse getoond in de koop van de activa en de activiteiten
van Benjamin Industries B.V. In dat verband is op 10 augustus 2018 een
overeenkomst tot koop en verkoop van activa gesloten tussen Benjamin
Coating Industries B.V., Cyro Future B.V. en de curator.

28-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Tijdens de onderhandelingen is als uitgangspunt genomen dat alle crediteuren
in het faillissement 100% w orden betaald. Een en ander is vastgelegd in de
doorstartovereenkomst.

28-08-2018
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De curator verw ijst naar hoofdstuk 3.8 van dit verslag voor een nadere
toelichting.

19-11-2021
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6.6 Opbrengst
€ 125.000,00

28-08-2018
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Toelichting
De curator heeft de voorraden, goodw ill en debiteuren die toebehoren aan
Benjamin Industries B.V. voor een totaalbedrag van € 125.000 overgedragen
aan kopers. Dat bedrag kan als volgt w orden gespecificeerd:
- Voorraden: € 25.000
- Goodw ill:
€ 12.942,62
- Debiteuren: € 87.057,38
Totaal:
€ 125.000

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator beschikt over de administratie van Benjamin Industries B.V. vanaf
datum oprichting.

28-08-2018
1

De curator heeft nog niet de volledige administratie over de maand juli 2018
ontvangen.

18-12-2018
2

Door de naamsw ijziging zoals bedoeld in hoofdstuk 1.1 van dit verslag eind juli
2018 is de administratie van Royal Invest Industries B.V. / Benjamin Industries
B.V. niet los van elkaar te zien. De curator heeft de administratie ontvangen
van Benjamin Industries B.V. tot aan juni 2018.

03-04-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De curator onderzoekt, voor zover relevant en nodig, of de jaarrekeningen
tijdig zijn gedeponeerd.

28-08-2018
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De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

18-12-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

28-08-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator onderzoekt, voor zover relevant en nodig, of er is voldaan aan de
stortingsverplichting van de aandelen.

28-08-2018
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Er is voldaan aan de stortingsverplichting.

18-12-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator doet, voor zover relevant en nodig, onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur.

Toelichting
Tot op heden is het de curator niet gebleken dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

28-08-2018
1

18-12-2018
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft de overdracht van de voorraad en de cessie van de
debiteuren van Benjamin Industries B.V. aan Benjamin Industries Holding B.V.
vernietigd op grond van artikel 42 Fw . Voor zover relevant en nodig, doet de
curator nog verder onderzoek naar paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

28-08-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W aar nodig zal de curator nog een onderzoek doen naar de administratie van
curanda.

28-08-2018
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De curator voert in zijn algemeenheid nog onderzoek uit naar de
bovenstaande onderw erpen.

18-12-2018
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Uit het onderzoek is niet gebleken dat er sprake is van onrechtmatig handelen.

23-07-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De kosten van de curator w orden aangemerkt als boedelvorderingen. Het is
nog niet bekend hoe hoog deze kosten zullen zijn. Daarnaast verw acht de
curator dat het UW V nog een boedelvordering zal indienen. Het is nog niet
bekend hoe hoog deze vordering zal zijn.
€ 40.823,55

28-08-2018
1

23-07-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft ex artikel 66 W W een boedelvordering ingediend van €
40.823,55 voor w at betreft het loon van de w erknemers over de opzegtermijn.
Omdat met de overnemende partij is afgesproken dat alle crediteuren zullen
w orden voldaan, heeft de curator de overnemende partij geïnformeerd over de
boedelvordering van het UW V.
€ 57.092,96

08-11-2019
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Toelichting
Het salaris van de curator w ordt aangemerkt als boedelvordering. Tot op
heden bedraagt het salaris dat de curator heeft ontvangen € 16.269,41. De
curator zal de rechter-commissaris verzoeken het salaris over de periode
september 2018 - november 2019 vast te stellen. Dat salaris bedraagt €
7.813,19.

€ 69.966,26

07-05-2020
6

Toelichting
Het totale salaris van de curator bedraagt tot op heden € 29.165,26. De
ingediende boedelvorderingen van het UW V bedragen € 40.823,55.
€ 79.698,35
Toelichting
Het totale salaris van de curator bedraagt tot op heden € 38.874,80. De
ingediende boedelvorderingen van het UW V bedragen € 40.823,55

8.2 Pref. vord. van de fiscus

19-11-2021
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft (nog) geen vorderingen ingediend.
€ 48.813,00

28-08-2018
1

18-12-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft tot op heden voor een bedrag aan € 48.813 aan preferente
vorderingen ingediend.
€ 43.800,00

03-04-2019
3

Toelichting
Tot op heden heeft de fiscus voor een bedrag van € 48.813 aan preferente
vorderingen ingediend. Daartoe behoort ook een naheffingsaanslag
loonbelasting van € 185 over de periode juli 2018. In die maand is er echter
geen loon uitbetaald. De curator heeft bezw aar gemaakt tegen die
naheffingsaanslag en is nog in afw achting van de beslissing op dat bezw aar.
De fiscus heeft ook een aanslag omzetbelasting derde kw artaal 2018 opgelegd
van € 43.800. Tegen die aanslag heeft de curator bezw aar gemaakt. De fiscus
heeft dat bezw aar gegrond verklaard.
€ 48.813,00

23-07-2019
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€ 47.397,00

05-05-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De fiscus heeft (nog) geen vorderingen ingediend.

Toelichting
Het UW V heeft nog geen vorderingen ingediend.
€ 31.683,49
Toelichting
Het UW V heeft ex artikel 66 W W een preferente vordering ingediend van €
31.683,49 voor w at betreft het loon tot aan datum opzegging. Omdat met de
overnemende partij is afgesproken dat alle crediteuren zullen w orden voldaan,
heeft de curator de overnemende partij geïnformeerd over de preferente
vordering van het UW V.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-08-2018
1

03-04-2019
3

23-07-2019
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Voor alsnog is de curator niet bekend met andere preferente crediteuren.
€ 2.613,46

28-08-2018
1

18-12-2018
2

Toelichting
Het FNV heeft nog voor een bedrag van € 2.613,46 aan preferente vorderingen
ingediend. Het gaat hier om een vordering van een voormalig w erknemer die
overw erk heeft verricht voorafgaand aan het faillissement en ook buiten het
bereik van de loongarantieregeling valt. Deze vordering w ordt aangemerkt als
preferente vordering.
€ 3.671,48

03-04-2019
3

Toelichting
Het FNV heeft voor een totaalbedrag van € 3.671,48 aan preferente
vorderingen ingediend w aarbij het gaat om vorderingen van een voormalig
w erknemer die overw erk heeft verricht voorafgaand aan het faillissement.

Toelichting
De curator heeft het FNV verzocht om haar vordering nader te onderbouw en,
nu die vordering reeds voor het faillissement namens Benjamin Industries B.V.
is betw ist.

Toelichting
De curator heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de gepretendeerde
loonvordering die door het FNV is ingediend, geconcludeerd dat deze voormalig
w erknemer geen (preferente) vordering heeft op de boedel. De voormalig
w erknemer is, voor zover de curator heeft kunnen concluderen, voor meer uren
dan overeengekomen eerst gecompenseerd in tijd en vanaf januari 2018 in
geld. De curator heeft het FNV daarover geïnformeerd.
€ 1.058,02
Toelichting
De voormalig w erknemer zoals hiervoor al reeds is toegelicht, heeft een
preferente vordering ten aanzien van overuren. Voor zover de voormalig
w erknemer een vordering heeft ingesteld voor structureel gew erkte uren
buiten contract, heeft de curator die vordering gemotiveerd betw ist. Naar
aanleiding van de betw isting heeft de curator geen reactie meer ontvangen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

23-07-2019
4

08-11-2019
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07-05-2020
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Voor faillissement zijn de bij Benjamin Industries B.V. bekende crediteuren
voldaan. Derhalve zijn er (nog) geen concurrente vorderingen ingediend.
1

28-08-2018
1

18-12-2018
2

Toelichting
De curator is bekend met één concurrente crediteur.
2

08-11-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
N.v.t.
€ 4.398,20

28-08-2018
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18-12-2018
2

Toelichting
Er is één bekende concurrente crediteur die een vordering ten bedrage van €
4.398,20 heeft ingediend.
€ 9.011,37
Toelichting
Naast de in het vorige verslag bedoelde concurrente crediteur heeft het UW V
ten aanzien van de pensioenpremie ex artikel 66 lid 2 W W een vordering van €
4.613,17 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

23-07-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zoals hiervoor (6.5) al is aangegeven, is het uitgangspunt dat alle crediteuren
100% w orden voldaan. Zodra duidelijkheid bestaat over de omvang van de
vordering van de fiscus en het UW V (en de overige schuldeisers), zal de
curator in overleg met de doorstarter overgaan tot afw ikkeling.

28-08-2018
1

De fiscus heeft nog niet alle vorderingen ingediend en de curator is nog in
afw achting van de vorderingen van het UW V.

18-12-2018
2

De curator is nog in afw achting van de vorderingen van het UW V. De curator is
ook nog in afw achting van de beslissing op bezw aar ten aanzien van de
naheffingsaanslag loonbelasting juli 2018.

03-04-2019
3

De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken om een
verificatievergadering te houden. Gezien de huidige stand van de boedel en de
afspraken zoals opgenomen in artikel 6.5 van dit verslag, is het de verw achting
dat alle crediteuren zullen w orden voldaan.

23-07-2019
4

Het verzoek tot het houden van een verificatievergadering heeft vertraging
opgelopen door het onderzoek naar de juistheid van de door het FNV
ingediende preferente vorderingen. De curator heeft, zoals toegelicht in
nummer 8.4 van dit verslag, geconcludeerd dat de voormalig w erknemer voor
w ie het FNV opkomt, geen recht heeft op vergoeding van de door hem
ingediende vordering.

08-11-2019
5

De curator verw ijst naar artikel 6.5 van dit verslag. Daarin is opgenomen dat
Benjamin Coating Industries B.V. en Cyro Future B.V. alle vorderingen voldoen.
De curator is in overleg met deze partijen zodanig dat het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

07-05-2020
6

Zoals toegelicht in hoofdstuk 6.5 van dit verslag, heeft de curator er altijd
naar gestreefd om alle crediteuren honderd procent te voldoen. Het saldo op
de boedelrekening is in beginsel net onvoldoende om de tw ee concurrente
crediteuren volledig te voldoen. De curator is daarom in overleg met de
rechter-commissaris over de w ijze van afw ikkeling.

19-11-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft bezw aar gemaakt tegen de aanslag loonheffing van de fiscus
voor de periode juli 2018 ten bedrage van € 185, nu er in die periode geen
w erkzaamheden meer zijn verricht.

18-12-2018
2

In het kader van het aanbieden van een akkoord heeft de bestuurder van de
overnemende partijen aangegeven dat de door het UW V ingediende
loonvordering niet juist zou zijn. Een aantal w erknemers zou eerder zijn
overgenomen door de overnemende partij en daarom niet de voor volledige
duur aanspraak kunnen maken op de loongarantieregeling. De curator heeft
de arbeidsovereenkomsten opgevraagd bij de bestuurder. Afhankelijk daarvan
zal de curator het UW V informeren over voorgaande.

06-11-2020
7

De curator heeft het UW V verzocht om haar boedelvordering aangaande het
loon over de opzegtermijn van zeven w erknemers aan te passen. Het UW V
heeft de curator geïnformeerd daartoe niet te zullen overgaan. De curator is in
overleg met de advocaat van de heer Burgerhoudt over die reactie van het
UW V en het vervolg daarop.

05-05-2021
8

Daarnaast heeft er op 4 februari 2021 een verificatievergadering
plaatsgevonden. Alleen de curator w as daar aanw ezig. De voor verificatie
aangedragen vorderingen zijn vastgesteld conform het in dit hoofdstuk
bepaalde. Het gaat om:
Preferente vorderingen: € 80.138,51
Concurrente vorderingen: € 9.011,37

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is bekend met één procedure van een ontslagen w erknemer van
Benjamin Industries B.V. tegen de machtiging van de rechter-commissaris tot
ontslag van het personeel. De uitkomst van deze procedure moet w orden
afgew acht.

28-08-2018
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De curator w ordt op de hoogte gehouden van de stand van de procedure. Tot
op heden is er voor zover de curator bekend nog geen zittingsdatum gepland.

28-08-2018
1

Het ingestelde beroep is ter zitting ingetrokken. De curator is niet bekend met
andere procedures.

18-12-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator verw acht komende verslagperiode vorderingen van crediteuren te
ontvangen. Deze w orden genoteerd. Daarnaast zal de curator, indien relevant
en nodig, onderzoek doen naar de administratie van Benjamin Industries B.V.

28-08-2018
1

De curator verw acht komende verslagperiode nog vorderingen van de
belastingdienst en het UW V te ontvangen. Daarnaast zal, indien relevant en
nodig, nog onderzoek w orden gedaan naar de administratie van Royal Invest
Industries B.V.

18-12-2018
2

In navolging van het vorige verslag is de volledige schuldenlast tot op heden
nog niet bekend. De curator zal niet eerder overgaan tot verificatie van de
vorderingen voordat alle vorderingen zijn ingediend.

03-04-2019
3

De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn verzoeken om een
verificatievergadering te houden.

23-07-2019
4

De curator streeft ernaar om het faillissement in de komende verslagperiode
op te heffen.

07-05-2020
6

- indien nodig UW V verzoeken opnieuw berekenen vordering
- afw ikkelen van het faillissement door middel van het houden van een
verificatievergadering

06-11-2020
7

- contact met UW V over hoogte boedelvordering

05-05-2021

8
- afw ikkeling faillissement

19-11-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het valt nog niet te zeggen op w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

28-08-2018
1

De volledige schuldenlast is op dit moment nog niet bekend. Zodra er
duidelijkheid bestaat over de volledige schuldenlast, kan w orden toegekomen
aan de fase van het afw ikkelen van het faillissement.

18-12-2018
2

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode de beslissing op
bezw aar te ontvangen tegen de naheffingsaanslag loonheffing juli 2018.

03-04-2019
3

De curator verw acht in de aankomende verslagperiode het faillissement te
kunnen afw ikkelen.

23-07-2019
4

De curator verw ijst naar nummers 8.4 en 8.7 van dit verslag voor een
toelichting w aarom het faillissement niet reeds is afgew ikkeld. De curator
streeft ernaar om het faillissement op korte termijn af te w ikkelen.

08-11-2019
5

Zoals is toegelicht in hoofdstuk 8.8 van dit verslag heeft de curator het nodige
contact gehad met de bestuurder van de overnemende partijen. Omdat daaruit
naar voren is gekomen dat de vordering van het UW V mogelijk onjuist is, doet
de curator daar een kort en voortvarend onderzoek naar en de curator zal het
UW V indien nodig verzoeken om haar vordering opnieuw vast te stellen.

06-11-2020
7

Afw ikkeling van het faillissement is mede afhankelijk van de uitkomst van de
discussie met het UW V over de hoogte van haar boedelvordering. De curator
zal daar in het volgende verslag nader melding van maken.

05-05-2021
8

Het faillissement w ordt in de aankomende verslagperiode afgew ikkeld.

19-11-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2022

10.4 Werkzaamheden overig

19-11-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

