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Algemene gegevens
Naam onderneming
Doorisol Constructie B.V.

25-09-2019
1

Gegevens onderneming
Doorisol Constructie B.V. ("gefailleerde"), bij de Kamer van Koophandel
geregistreerd onder nummer 68437447 is statutair gevestigd te Sint W illebrord
en kantoorhoudende aan de Korte Hei 23 te (4715 RS) Rucphen. Doorisol
Constructie B.V. is opgericht op 30 maart 2017.

25-09-2019
1

Activiteiten onderneming
Gefailleerde w as actief in de metaalindustrie. Haar activiteiten bestonden
voornamelijk het aannemen, uitvoeren en monteren van ijzerw erken,
machinebouw en andere constructiew erkzaamheden.

25-09-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

Balanstotaal
€ 266.567,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt nog niet over de jaarrekening 2017.

25-09-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

25-09-2019
1

Toelichting
Met machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van de
opzegtermijn heeft de curator de arbeidsovereenkomsten op 22 augustus
2019 opgezegd.

Boedelsaldo
€ 0,00

25-09-2019
1

€ 136.985,80

24-12-2019
2

Toelichting
In het eerste verslag is door een invoerfout vermeld dat het banksaldo per die
verslagdatum € 0 zou zijn. Dat is niet correct. Bij het opmaken van het eerste
verslag bedroeg het saldo op de boedelrekening € 41.478,02.
€ 121.003,83

24-03-2020
3

€ 121.001,82

27-10-2020
5

Toelichting
Voor een nadere toelichting op dit boedelsaldo verw ijst de curator naar de
hoofdstukken 3, 4 en 8 van dit verslag.
€ 167.532,06

Verslagperiode

30-04-2021
6

Verslagperiode
van
20-8-2019

25-09-2019
1

t/m
25-9-2019
van
26-9-2019

24-12-2019
2

t/m
24-12-2019
van
25-12-2019

24-03-2020
3

t/m
24-3-2020
van
25-3-2020

13-07-2020
4

t/m
12-7-2020
van
13-7-2020

27-10-2020
5

t/m
12-10-2020
van
12-10-2020

30-04-2021
6

t/m
22-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

63 uur 0 min

2

68 uur 6 min

3

10 uur 0 min

4

3 uur 36 min

5

7 uur 36 min

6

15 uur 18 min

totaal

167 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 30 maart 2017 opgericht naar aanleiding van een doorstart
van het gefailleerde Van Beers W erktuigbouw en Procestechniek B.V. De heren
Van Beers en Van Dooren hebben middels hun vennootschappen Gefailleerde
opgericht. Op datum faillissement w as de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Jatoba B.V., van w elke vennootschap de heer Van Beers enig
bestuurder en enig aandeelhouder is.

25-09-2019
1

In aanvulling op het voorgaande w ordt voor de volledigheid nog vermeld dat
Jatoba B.V. de bestuurder is van Gefailleerde. De heer Van Beers is bestuurder
en enig aandeelhouder van Jatoba B.V.

24-12-2019
2

1.2 Lopende procedures
Gefailleerde is voor zover de curator bekend, niet betrokken bij lopende
procedures.

25-09-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator onderzoekt of, en zo ja w elke verzekeringen nog moeten w orden
opgezegd.

25-09-2019
1

Voor zover nodig zijn alle verzekeringen opgezegd.

27-10-2020
5

1.4 Huur
Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
huurovereenkomst van het bedrijfspand aan de Korte Hei 23 te (4715 RS)
Rucphen op 28 augustus 2019 opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement

25-09-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. In het verzoekschrift
daartoe w ordt als oorzaak voor het faillissement aangegeven dat de
exploitatie van gefailleerde na de overname van Van Beers W erktuigbouw en
Procestechniek B.V. verlieslatend is gebleven. Uit het verzoekschrift volgt dat
het gefailleerde ontbrak aan een constante stroom van projecten. De curator
doet een eigen onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.

25-09-2019
1

Dit onderzoek is nog bezig.

24-03-2020
3

Dit onderzoek is nog bezig.

13-07-2020
4

Dit onderzoek w ordt spoedig afgerond.

27-10-2020
5

De directie heeft in de beginfase van het faillissement aangegeven dat het
faillissement zou zijn veroorzaakt doordat projecten ook na de doorstart van
het eerder gefailleerde Van Beers verlieslatend bleven. De curator zal nader
onderzoeken in w elke mate de directie heeft geprobeerd deze verlieslatende
situatie te veranderen door het doen van ingrepen in het bedrijfsproces. De
curator onderzoekt dit en zal dit bespreken met de directie. Ook zal de
toelichting van de directie w orden gestaafd door een quick scan van de
administratie.

30-04-2021
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

25-09-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

25-09-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-8-2019

6

Met machtiging van de rechter-commissaris heeft de curator de
arbeidsovereenkomsten opgezegd.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Gefailleerde beschikt niet over onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
24-12-2019
2

3.3 Bedrijfsmiddelen

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

auto

Boedelbijdrage

€ 4.000,00

bedrijfsinventaris

€ 85.000,00

totaal

€ 89.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over bedrijfsmiddelen, bestaande uit bedrijfsinventaris,
kantoorinventaris, enkele auto's en voorraden. De curator heeft partijen
benaderd voor het onderhands verkopen van de bedrijfsmiddelen. De curator
is, mede naar aanleiding van de bezichtiging van de bedrijfsmiddelen, nog in
afw achting van definitieve biedingen. De curator zal, indien de biedingen
daartoe aanleiding geven, na toestemming van de rechter-commissaris
overgaan tot onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen. Indien de
biedingen geen aanleiding geven om tot onderhandse verkoop over te gaan,
zullen de bedrijfsmiddelen w orden geveild.

25-09-2019
1

Na ontvangst van een viertal biedingen, heeft de curator de bedrijfsinventaris,
machinerieën en aanverw ante roerende zaken op 14 oktober 2019 voor een
bedrag van € 85.000 onderhands verkocht aan een derde. De curator heeft
voor de verkoop machtiging van de rechter-commissaris ontvangen en ook de
pandhouder (zie hoofdstuk 5) heeft met de verkoop ingestemd.

24-12-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator behartigt op grond van artikel 57 lid 3 Fw de belangen van de
fiscus. De fiscus heeft op grond van artikel 22 lid 3 Iw jo. artikel 21 lid 2 Iw een
voorrecht op de opbrengst van de bodemzaken.

25-09-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft contact met een aantal geïnteresseerde partijen voor de
onderhandse verkoop van de bedrijfsmiddelen. Er zal op korte termijn een
bezichtiging van de activa plaatsvinden.

25-09-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn voorraden. Die voorraden w orden ook onderhands verkocht, indien de
biedingen daartoe aanleiding geven.

25-09-2019
1

De voorraden zijn zoals beschreven onderhands verkocht.

24-12-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator verw ijst naar nummer 3.5 van dit verslag voor een nadere
toelichting.

3.8 Andere activa

25-09-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Er zijn debiteuren die verpand zijn. De
curator onderzoekt w elke debiteuren zijn
verpand.

€ 76.992,22

€ 49.884,13

€ 6.035,98

totaal

€ 76.992,22

€ 49.884,13

€ 6.035,98

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Afhankelijk van de vraag of, en zo ja op w elk moment de debiteuren zijn
verpand, zal de curator tot inning van de debiteuren overgaan. De curator zal
daar in het volgende verslag nader over toelichten.

25-09-2019
1

Er zijn in totaal voor een bedrag van € 61.663,64 aan prefaillissementsdebiteuren. Daarvan is tot nu toe ontvangen een bedrag van €
20.610,12. Daarnaast hebben boedeldebiteuren voldaan een bedrag van €
4.588,63. Er moet nog voor een totaalbedrag van € 6.513,07 w orden
geïncasseerd aan boedeldebiteuren. In dat verband heeft de curator recent
pas de desbetreffende facturen ontvangen. De curator is in overleg met de
fiscus over de incasso van deze boedeldebiteuren. In overleg met de
pandhouder zal ook een boedelbijdrage w orden bepaald.

24-12-2019
2

De debiteurenincasso zal spoedig w orden afgerond. W egens het ontbreken
van inmiddels ontvangen informatie is e.e.a. enigszins vertraagd.

24-03-2020
3

De debiteurenincasso is nog niet afgerond. Dit zal alsnog spoedig gebeuren.

13-07-2020
4

Door aanvullende w erkzaamheden met betrekking tot incasso van de laatst
bekende debiteur, gaat de curator op korte termijn over tot het incasseren
daarvan. Deze debiteur is daarover al geïnformeerd.

27-10-2020
5

De curator heeft voor een bedrag van € 49.884,13 aan debiteuren
geïncasseerd. Daarover ontvangt de curator een boedelbijdrage van €
6.035,98 inclusief btw . Er is een bedrag van € 15.484,31 afgeboekt op de
debiteurenpositie. Een bedrag van in totaal € 11.627,78 w ordt betw ist door
enkele debiteuren. De curator onderzoekt nog of die debiteuren kunnen
w orden geïncasseerd.

30-04-2021
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as sprake van een positief banksaldo. De bank heeft geen vordering
ingediend.

25-09-2019
1

5.2 Leasecontracten
De curator is niet bekend met leasecontracten. Voor zover die er w el zijn, zal
de curator overgaan tot opzegging ervan.

5.3 Beschrijving zekerheden

25-09-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is tot op heden niet bekend met zekerheden van de bank.
Gefailleerde heeft in 2017 en 2018 op grond van geldleningsovereenkomsten
financiering ontvangen van Doorisol Beheer B.V. w aarvan de heer Van Dooren
middelijk aandeelhouder is. Ten behoeve van Doorisol Beheer B.V. zijner
pandrechten gevestigd op de bedrijfsuitrustig, voorraden en vorderingen van
gefailleerde.

25-09-2019
1

De curator is in overleg met de pandhouder over de afrekening.

27-10-2020
5

De curator heeft een voorstel gedaan aan de pandhouder in het kader van
de afrekening. De curator is nog in afw achting van een bevestiging op het
voorstel.

30-04-2021
6

5.4 Separatistenpositie
Gezien haar pandrecht is Doorisol Beheer B.V. separatist.

25-09-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele partijen bij de curator gemeld in verband met een
eigendomsvoorbehoud. De curator onderzoekt of die partijen een beroep
toekomt op een eigendomsvoorbehoud en zal, indien dat het geval is, die
partijen in de gelegenheid stellen die goederen op te halen.

25-09-2019
1

De curator heeft vóór overdracht van de activa een viertal zaken die onder een
eigendomsvoorbehoud w aren geleverd, teruggeleverd aan de leveranciers. Na
overdracht van de activa op 14 oktober 2019 zoals beschreven in hoofdstuk 3
van dit verslag, is de curator op 11 november 2019 geïnformeerd over een
eigendomsrecht op drie blauw e metalen afvalbakken. De curator heeft dat
direct gemeld bij de koper. Op grond van de overeenkomst tot koop en
verkoop van de activa, is de koper verplicht om rechten van derden te
respecteren. Gebleken is dat de koper op 19 november 2019 in staat van
faillissement is verklaard. De curator doet onderzoek naar de afw ikkeling van
de aanspraak op dit eigendomsrecht.

24-12-2019
2

De curator heeft een praktische oplossing bereikt met deze crediteur,
inhoudende dat de opbrengst van de bakken aan de eigenaar is afgedragen.
Dit om een eventueel langdurend conflict te voorkomen.

24-03-2020
3

5.6 Retentierechten
Tot op heden niet van toepassing.

25-09-2019
1

5.7 Reclamerechten
Tot op heden niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

25-09-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn reeds voor het faillissement gestaakt. De activiteiten zijn
niet voortgezet.

25-09-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er vindt naar verw achting geen doorstart van de onderneming plaats. Er
hebben zich in dat verband nog geen partijen gemeld bij de curator.

25-09-2019
1

Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

24-12-2019
2

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator doet hier onderzoek naar.

25-09-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 30 oktober 2018. Dat is tijdig.
De jaarrekening over 2018 is, voor zover de curator heeft kunnen vaststellen,
nog niet gedeponeerd.

25-09-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

25-09-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

25-09-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.

25-09-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

25-09-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog in onderzoek.

25-09-2019
1

De curator streeft ernaar om het onderzoek naar de rechtmatigheid en de
administratie in de aankomende verslagperiode af te ronden.

27-10-2020
5

De curator verw ijst naar hoofdstuk 1.5 van dit verslag.

30-04-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De kosten van de curator w orden aangemerkt als boedelvorderingen. Die
kosten zijn tot op heden onbekend. Daarnaast zullen het UW V en de
verhuurder van het pand in ieder geval boedelvorderingen hebben.

Toelichting
De kosten van de curator bedragen tot op heden € 28.609,02 exclusief btw .
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 39.265,62
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend van € 11.448,50.
€ 55.730,09

25-09-2019
1

24-12-2019
2

30-04-2021
6

Toelichting
De kosten van de curator bedragen tot op heden € 34.614,79 exclusief btw .
De overige kosten van het faillissement bedragen € 443,47 exclusief btw .
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 44.281,59
De vordering van de verhuurder is onveranderd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.889,00

25-09-2019
1

€ 46.085,04

24-12-2019
2

€ 46.095,04

24-03-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen (preferente) vorderingen ingediend.
€ 16.299,10

25-09-2019
1

24-12-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 200,69
Toelichting
Preferente vordering op grond van de W et op de Accijns.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

25-09-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

25-09-2019
1

32

24-12-2019
2

33

24-03-2020
3

36

30-04-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 270.190,21

25-09-2019
1

€ 314.430,90

24-12-2019
2

€ 313.205,71

24-03-2020
3

€ 320.977,65

30-04-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dat is tot op heden niet bekend.

25-09-2019
1

De curator gaat er vooralsnog vanuit dat het faillissement vereenvoudigd
(artikel 137a Fw ) kan w orden afgew ikkeld.

27-10-2020
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met procedures.

25-09-2019
1

9.2 Aard procedures
Zie nummer 9.1 van dit verslag.

25-09-2019
1

9.3 Stand procedures
Zie nummer 9.1 van dit verslag.

9.4 Werkzaamheden procedures

25-09-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderhandse verkoop bedrijsmiddelen.
- Onderzoek rechtsgeldigheid eigendomsvoorbehouden.
- Onderzoek doen naar zekerheden.
- Onderzoek doen naar rechtmatigheid.

25-09-2019
1

- Incasso debiteuren zoals vermeld in hoofdstuk 4 van dit verslag.
- Onderzoek doen naar de afw ikkeling van het eigendomsvoorbehoud zoals
vermeld in hoofdstuk 5 van dit verslag.
- Onderzoek doen naar de rechtmatigheid en administratie zoals bedoeld in
hoofdstuk 7 van dit verslag.

24-12-2019
2

- Afronding incasso debiteur
- Onderzoek rechtmatigheid

24-03-2020
3

- Onderzoek doen naar rechtmatigheid en administratie zoals bedoeld in
hoofdstuk 7 van dit verslag.

27-10-2020
5

- Onderzoek afronden naar oorzaken van het faillissement.
- Onderzoek afronden naar rechtmatigheid
- Financiële afw ikkeling met pandhouder afronden.

30-04-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dat valt op dit moment nog niet te zeggen.

25-09-2019
1

De termijn voor afw ikkeling hangt af met de bevindingen van het
rechtsmatigheidsonderzoek zoals hiervoor is toegelicht.

27-10-2020
5

De curator verw ijst mede naar hoofdstuk 10.1 van dit verslag. Afhankelijk van
de afronding van de daar genoemde w erkzaamheden, kan het faillissement
w orden afgew ikkeld.

30-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
30-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

30-04-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

