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

10
15-07-2022
F.02/19/127
NL:TZ:0000100377:F001
09-04-2019

R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr K. van Overloop

Algemene gegevens
Naam onderneming
F. van Dam Beheer B.V.

10-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid F. van Dam Beheer
B.V., statutair gevestigd te Burgh-Haamstede. Het KvK nummer van de failliet is
22030099.

10-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Het betreft een houdstermaatschappij (holding).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.484.399,00

2016

€ 1.461.905,00

Toelichting financiële gegevens

10-05-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Er lijkt sinds 2016 geen jaarrekening meer (definitief) te zijn opgemaakt. De
laatst gepubliceerde jaarrekening is ook van dat jaar. De curator beschikt op
dit moment uitsluitend over de publicatiestukken, behorende bij de
jaarrekening over 2016. De jaarrekening is w el opgevraagd, maar nog niet
ontvangen.

10-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-05-2019
1

Toelichting
Er is geen personeel in dienst.

Boedelsaldo
€ 195.206,06

10-05-2019
1

€ 166.524,42

08-11-2019
3

€ 145.570,80

04-02-2020
4

€ 145.570,80

28-07-2021
8

Toelichting
Geen mutaties.

€ 133.163,11

20-01-2022
9

€ 133.046,57

15-07-2022
10

Verslagperiode
van
7-4-2019

10-05-2019
1

t/m
9-11-2018
van
8-4-2019

12-08-2019
2

t/m
12-8-2019
van
13-8-2019

08-11-2019
3

t/m
8-11-2019
van
9-11-2019

04-02-2020
4

t/m
4-2-2020
van
5-2-2020

30-04-2020
5

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

28-07-2020
6

t/m
28-7-2020
van
29-7-2020

28-01-2021
7

t/m
28-1-2021
van
29-1-2021

28-07-2021
8

t/m
28-7-2021
van
29-7-2021

20-01-2022
9

t/m
20-1-2022
van
21-1-2022
t/m
15-7-2022

Bestede uren

15-07-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

37 uur 18 min

2

33 uur 12 min

3

35 uur 0 min

4

8 uur 48 min

5

5 uur 6 min

6

5 uur 54 min

7

8 uur 30 min

8

11 uur 36 min

9

5 uur 48 min

10

7 uur 48 min

totaal

159 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Mr. K. van Overloop: 21,9
Mr. R. Zw amborn: 9,2
Mr. M. IJzelenberg: 6,2

10-05-2019
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet is de heer F. van Dam.
De failliet is 100% aandeelhouder van F. van Dam Exploitatie B.V., een
w erkmaatschappij die zich bezig hield met metaalbew erking, in de ruimste zin
van het w oord.
De dochtervennootschap is op 19 december 2017 eveneens in staat van
faillissement verklaard. De curator in dat faillissement is mr. De Lange,
advocaat te Barendrecht.

1.2 Lopende procedures

10-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van de faillietverklaring is een procedure aanhangig bij de Rechtbank
Rotterdam, locatie Rotterdam. De failliet en haar DGA zijn daarbij als
gedaagden betrokken. De eisende partij is mr. De Lange q.q. in zijn
hoedanigheid van curator in het faillissement van F. van Dam Exploitatie B.V.
Het betreft een dividenduitkering die in het verleden door de eisende partij is
gedaan.

10-05-2019
1

De curator heeft om schorsing van de procedure tegen de failliet verzocht en
dit is ook verleend. De eiser heeft zijn vorderingen inmiddels ingediend ter
verificatie. Het gaat primair om een vermeende vordering van € 1.080.000,-. De
curator heeft dit nog in onderzoek.
De vordering is door de curator voorlopig erkend.

28-07-2020
6

1.3 Verzekeringen
De curator heeft dit in onderzoek.

10-05-2019
1

Van verzekeringen is niet gebleken.

28-07-2020
6

1.4 Huur
Er is nog niet gebleken van huur.

10-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Hoew el de curator de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek heeft, is
reeds duidelijk dat verband houdt met het faillissement van de
dochtermaatschappij in december 2017. Daarnaast lijkt ook de gezondheid van
de DGA van de failliet een rol te hebben gespeeld. Voornoemde gerechtelijke
procedure tegen de failliet en de DGA heeft laatstgenoemde uiteindelijk doen
besluiten het faillissement van de failliet zelf aan te vragen.

10-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting

10-05-2019
1

De failliet heeft ten tijde van de faillietverklaring geen personeel in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
De failliet had ook in het jaar voor de faillietverklaring geen personeel in dienst,
althans zo is namens de DGA verklaard.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

10-05-2019
1

Toelichting onroerende zaken
De failliet w as eigenaar van een aantal onroerende zaken (bedrijfspanden),
staande en gelegen te Vlaardingen, aan de 3e Industriestraat 5-7-9-11-13.
Deze onroerende zaken zijn reeds op 20 december 2018 notarieel geleverd
aan een derde. Op de datum van faillietverklaring w as de failliet dus geen
eigenaar meer. Bij de notaris stond nog w el een bedrag ad. € 195.209,06 in
depot en dat bedrag is inmiddels op de faillissementsrekening gestort.

10-05-2019
1

De curator heeft voornoemde transactie nog in onderzoek.
De curator heeft in de derde verslagperiode nader vragen gesteld aan de
bestuurder, de curator van de w erkmaatschappij alsook aan enkele anderen.
Hij is in afw achting van nadere informatie.

08-11-2019
3

De curator heeft in de vierde verslagperiode nadere informatie gekregen van
de curator van de w erkmaatschappij en van de bestuurder. Hij w acht nog op
nadere informatie.

04-02-2020
4

De curator is nog in afw achting van informatie ter zake de transactie van de
onroerende zaken. Hij heeft een herinnering gestuurd.

30-04-2020
5

Helaas is de gevraagde informatie niet ontvangen. De curator beraadt zich.

28-07-2020
6

In de laatste verslagperiode heeft de curator nogmaals na onderzoek nadere
informatie opgevraagd.

28-01-2021
7

De curator heeft inmiddels nadere informatie ontvangen en dient die te
onderzoeken.

28-07-2021
8

Naar aanleiding van nader onderzoek, heeft de curator nadere vragen gesteld
aan de koper van destijds.

20-01-2022
9

De curator van de w erkmaatschappij had destijds beslag gelegd op de
onroerende zaak van de latere failliet. Nu de koop van de zaak w as
ingeschreven, zou na levering op het deel van de koopprijs dat de notaris ten
behoeve van de verkoper onder zich hield, beslag rusten. Dit zou er in
resulteren dat het beslag tot op de dag van vandaag staat ingeschreven in het
kadaster. De curator is verzocht thans mee te w erken aan royement. Hij zal dit
onderzoeken.
De curator heeft nadere vragen gesteld aan de koper van destijds. Omdat
niet is gereageerd, is onlangs een herinnering gestuurd.

15-07-2022
10

Inzake het bovengenoemde beslag heeft de curator van de
w erkmaatschappij meegew erkt aan doorhaling. Nader onderzoek/w erk is
derhalve niet meer nodig.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderhoud met de (vertegenw oordigers van) de DGA, bestuderen stukken en
correspondentie met de notaris.

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen

10-05-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Vooralsnog zijn er geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

10-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Vooralsnog is er geen sprake van bodemgoederen.

10-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderhoud met de (vertegenw oordigers van) de DGA en bestuderen stukken.

10-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is vooralsnog geen sprake van voorraden en/of onderhanden w erk.

10-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Onderhoud met de (vertegenw oordigers van) de DGA en bestuderen stukken.

10-05-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Banksaldo
totaal

Toelichting andere activa
Er is een beperkt saldo aanw ezig op een bankrekening van de failliet bij ABN.
Het gaat om ongeveer € 20,-. Dit bedrag moet nog w orden overgemaakt naar
de faillissementsrekening.

10-05-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er is vooralsnog geen sprake van voorraden en/of onderhanden w erk.

10-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens eigen aanvraag faillissement

€ 4.328,78

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 4.328,78

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft dit nog in onderzoek. Er is geen recente administratie
beschikbaar om dit te verifiëren.

10-05-2019
1

Inmiddels is gebleken dat deze vorderingen reeds voor datum faillissement
w aren betaald.

12-08-2019
2

De boedel heeft de curator van F. van Dam Exploitatie B.V. benaderd ter zake
boedelvorderingen w egens huur en managementfee. Uit het (laatste) verslag
c.q. bericht van (de curator) van F. van Dam Exploitatie B.V. blijkt dat er €
10.000,-- ex BTW ter zake de fee en € 12.500,-- ex BTW ter zake huur zal
w orden betaald. De curator w acht dit af.

15-07-2022
10

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderhoud met de (vertegenw oordigers van) de DGA en bestuderen stukken.

10-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

10-05-2019
1

De schulden aan de bank (ING Bank N.V.) lijken volledig te zijn afgelost uit de
verkoopopbrengst van voornoemde onroerende zaken. De bank heeft zich ook
nog niet bij de curator gemeld met een vordering.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft de rekening opgeheven en het saldo ad € 23,13 overgemaakt
naar de boedel.

5.2 Leasecontracten

20-01-2022
9

5.2 Leasecontracten
Er is vooralsnog niet gebleken van leasecontracten.

10-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is vooralsnog niet gebleken van zekerheden.

10-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen separatisten bekend.

10-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is vooralsnog niet gebleken van eigendomsvoorbehoud.

10-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is vooralsnog niet gebleken van retentierechten.

10-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is vooralsnog niet gebleken van reclamerechten.

10-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-05-2019
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg met de vertegenw oordiger van de DGA en bestudering van de
stukken.

10-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een voortzetting is geen sprake.

10-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Van een doorstart is geen sprake.

10-05-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit in onderzoek. Vooralsnog lijkt er slechts een beperkte
administratie beschikbaar te zijn.

10-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 27 juli 2017
2015: 28 oktober 2016
2014: 15 juni 2015

10-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De curator heeft dit nog in onderzoek. Goedkeuring is evenw el niet vereist.

10-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit nog in onderzoek.

10-05-2019
1

Volgens de KvK is er volgestort.

28-07-2020
6

Gelet op de datum van oprichting van de vennootschap is enige vordering
verjaard.

20-01-2022
9

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-05-2019
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

Ja

08-11-2019
3

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft de curator de bestuurder aansprakelijk
gesteld w egens (kort gezegd) bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft
gesteld dat de administratieverplichting in het geding is en dat de depotplicht
is geschonden (nu de jaarrekeningen over 2017 niet is gedeponeerd). Ook is
een vordering uit rekening-courant ad € 449.403,62 opgeëist. Toen er niet tot
betaling is overgegaan, heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris bew arend beslag gelegd op het onroerend goed, w aar de
bestuurder (mede)eigenaar van is en is er gedagvaard. Er is verstek verleend
en de zaak staat voor vonnis.

Toelichting

04-02-2020
4

In de vierde verslagperiode is er door de rechtbank een verstekvonnis
gew ezen. De curator heeft overleg met de advocaat van de bestuurder over
een eventuele regeling.

Toelichting

30-04-2020
5

In de vijfde verslagperiode is er veel contact gew eest met de advocaat van de
bestuurder alsook met de curator van de w erkmaatschappij. De advocaat van
de bestuurder tracht een akkoord te bereiken met de schuldeisers. De curator
in onderhavig faillissement w acht dit verder af.

Toelichting

28-07-2020
6

In de zesde verslagperiode is duidelijk gew orden dat een akkoord niet
mogelijk is. De curator heeft de deurw aarder dan ook gevraagd tot executie
van het vonnis over te gaan.

Toelichting

28-07-2021
8

De onroerende goederen w aar de curator beslag op had gelegd, zijn inmiddels
verkocht en overgedragen. Nu de belastingdienst, als gevolg van een later
beslag, bevoorrecht w as op de opbrengst, is de overw aarde naar de
belastingdienst gevloeid.

Toelichting

15-07-2022
10

De bestuurder en zijn echtgenote zijn toegelaten tot de
schuldsaneringsregeling. De curator heeft de vordering ingediend bij de
bew indvoerder.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-05-2019
1

De curator heeft dit nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zijn stukken opgevraagd en na ontvangst en bestudering daarvan, zal
hierop w orden teruggekomen.

10-05-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator om nadere stukken gevraagd
(aan de bestuurder).

12-08-2019
2

Diverse w erkzaamheden: gesprek/contact met bestuurder (en zijn familie),
maken processtukken (beslagrekest en dagvaarding), et cetera.

08-11-2019
3

Diverse w erkzaamheden: contact (advocaat) bestuurder en deurw aarder.

28-07-2020
6

Diverse w erkzaamheden: contact (advocaat) bestuurder, notaris, R-C en
deurw aarder.

28-07-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten zullen een boedelvordering opleveren. Er zijn
vooralsnog geen andere boedelvorderingen bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

10-05-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 106.221,00

10-05-2019
1

Toelichting
Deze vordering ziet volgens de fiscus op de fiscale eenheid tussen de failliet en
F. van Dam Exploitatie B.V.

€ 107.761,00

08-11-2019
3

Toelichting
In de derde verslagperiode heeft de fiscus nog enkele vorderingen (OB)
ingediend.

€ 116.231,00

28-01-2021
7

Toelichting
In de 7e verslagperiode heeft de fiscus nog enkele vorderingen (Vpb)
ingediend

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-05-2019
1

Er zijn nog geen andere preferente crediteuren bekend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting

10-05-2019
1

Er hebben zich een aantal concurrente crediteuren gemeld. Omdat de curator
nog niet over de recente administratie beschikt, heeft hij deze vorderingen nog
in onderzoek.

4

12-08-2019
2

5

08-11-2019
3

6

28-07-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.104.048,71

10-05-2019
1

€ 1.113.781,35

12-08-2019
2

€ 1.115.965,39

08-11-2019
3

€ 1.230.160,62

28-07-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling kan niet w orden ingeschat.

10-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Onderhoud met vertegenw oordiger DGA en onderzoek adminstratie.

10-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Eiser is mr. De Lange q.q. in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement
van F. van Dam Exploitatie B.V.

10-05-2019
1

De curator heeft een procedure opgestart jegens de bestuurder, de heer Van
Dam.

08-11-2019
3

9.2 Aard procedures
De procedure heeft betrekking op een dividenduitkering die in het boekjaar
2015 door F. van Dam Exploitatie B.V. aan de failliet zou zijn gedaan. Hiervan
w ordt (kortgezegd) terugbetaling gevorderd.

10-05-2019
1

Bestuurdersaansprakelijkheid en een vordering uit rekening-courant.

08-11-2019
3

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
De procedure is geschorst en de eiser heeft zijn vordering ter verificatie
ingediend.

10-05-2019
1

Er is verstek verleend en de zaak staat voor vonnis.

08-11-2019
3

In de vierde verslagperiode is een verstekvonnis gew ezen.

04-02-2020
4

Er is al geruime tijd sprake van een eindvonnis, maar helaas vordert de
executie niet. De advocaat van de bestuurder heeft zich nog ingezet voor een
buitengerechtelijk akkoord, maar omdat een aantal grote schuldeisers niet
w ensten mee te w erken, is die route niet mogelijk gebleken.

20-01-2022
9

Nadat de beslagen door de boedel w erden gelegd, heeft ook de Ontvanger
beslag gelegd op de drie percelen. In 2021 er een koop tot stand gekomen,
maar gelet op de hoogte van de koopsom, ging de opbrengst naar de
hypotheekhouder (zijnde de ING) en de overw aarde (gelet op het algemene
voorrecht) naar de Ontvanger. In dat kader is met toestemming van de
rechter-commissaris meegew erkt een royement (zie ook hierboven).
De bestuurder en zijn echtgenote zijn toegelaten tot de W SNP. De curator
heeft de vordering bij de bew indvoerder ingediend.

15-07-2022
10

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact met de rechtbank en de eisende partij.

10-05-2019
1

Maken processtukken, etc.

08-11-2019
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal w orden gebruikt voor verdere inventarisatie.
Er zal op korte termijn een gesprek met de DGA plaatsvinden, die tot voor kort
vanw ege gezondheidsproblemen niet beschikbaar w as voor overleg.

10-05-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft er een (intake)gesprek met de bestuurder
plaatsgevonden. Uit de stukken blijkt dat er een forse rekening-courantvordering zou zijn op de bestuurder. Ook heeft mr. De Lange q.q. opmerkingen
over de rol van de notaris inzake de levering van het onroerend goed in 2018.
De curator heeft mede deze onderw erpen in onderzoek.

12-08-2019
2

Op 8 november 2019:

08-11-2019
3

Afw achten reacties betrokkenen inzake levering OG;
Procedure afw achten.

Op 4 februari 2020:

04-02-2020
4

Afw achten reacties betrokkenen inzake levering OG;
Onderhandelingen bestuurder afw achten.
Op 30 april 2020:

30-04-2020
5

Afw achten reacties betrokkenen inzake levering OG;
Onderhandelingen bestuurder afw achten.
Op 28 juli 2020:

28-07-2020
6

Afw achten reacties betrokkenen inzake levering OG;
Inning vordering bestuurder afw achten.
Op 28 januari 2021:

28-01-2021
7

Afw achten reacties betrokkenen inzake levering OG;
Inning vordering bestuurder afw achten.
Op 28 juli 2021:

28-07-2021
8

Onderzoek inzake levering OG;
Inning vordering bestuurder afw achten.
Op 20 januari 2022:

20-01-2022
9

Onderzoek inzake levering OG;
Inning vordering bestuurder afw achten.
Op 15 juli 2022:

15-07-2022
10

onderzoek inzake levering OG;
inning vordering bestuurder afw achten;
ontvangst gelden boedel F. van Dam Exploitatie afw achten.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn is niet in te schatten.

10-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-1-2023

10.4 Werkzaamheden overig

15-07-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

