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Algemene gegevens
Naam onderneming
ADK Speciaalmachines B.V.

19-03-2019
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Oosterhout
KvK-nummer: 51326566
Vestigingsadres: Mechelaarstraat 23, 4903 RE Oosterhout
Postadres: adres curator
Handelsnamen: ADK Speciaalmachines, W BT Speciaalmachines, W BT
Houtbew erkingsmachines, W BT Industriële afzuigingen, Kloos Mirofac W ater.

Activiteiten onderneming

19-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Volgens de KvK:
Het vervaardigen van gereedschapsw erktuigen voor metaalbew erking;
uitleenbureau's;
ingenieurs en overig technisch ontw erp en advies;
reparatie en onderhoud voor een specifieke bedrijfstak;
groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en
handel;
groothandel in gereedschapsw erktuigen;
het vervaardigen van materieel voor interne transportsystemen; ontw erpen,
assembleren en leveren van positioneringsmachines, o.a. voor lastechnische
toepassingen en metaalbew erkingen, nabew erkingsmachines, complete
fabrieksinrichtingen voor de ketel- en apparatenbouw en pijpfabrieken;
uitoefenen van een metaalbew erkingsbedrijf; automatisering van machines,
onderhoud, revisie, alsmede nieuw bouw en montage van machines en
apparaten, tevens groothandel in met name machines en onderdelen,
constructie en ijzerw erk;
het ter beschikking stellen van personeel aan gelieerde vennootschappen en
partijen;
handel in en reparatie van houtbew erkingsmachines en van industriële afzuig
en filter installaties. Importeur/ groothandelaar/ producent van machines en
onderdelen voor afvalw aterzuiveringsinstallaties en onderdelen op elk gebied
zoals riool- en poldergemalen, harkroosters, schuiven, slipverw armers.
Importeur metaal bew erkingsmachines.

19-03-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 722.662,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -401.301,00

€ 282.907,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers volgen uit de laatst opgemaakte jaarrekening (2017).

19-03-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4
Toelichting
Ten tijde van het faillissement had ADK Speciaalmachines B.V. 4 w erknemers
voor onbepaalde tijd in dienst.

Boedelsaldo

19-03-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

19-03-2019
1

€ 12.854,99

25-06-2019
2

€ 13.330,52

24-09-2019
3

€ 22.045,18

24-12-2019
4

Verslagperiode
van
19-2-2019

19-03-2019
1

t/m
18-3-2019
van
19-3-2019

25-06-2019
2

t/m
24-6-2019
van
25-6-2019

24-09-2019
3

t/m
23-9-2019
van
24-9-2019

24-12-2019
4

t/m
16-12-2019
van
17-12-2019
t/m
24-3-2020

Bestede uren

25-03-2020
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

43 uur 6 min

2

40 uur 12 min

3

22 uur 6 min

4

11 uur 30 min

5

9 uur 30 min

totaal

126 uur 24 min

Toelichting bestede uren
Totaal van de bestede uren tot en met 18 maart 2019:
Mr. C.A. Mascini, curator: 20,2
Mr. N.P.T. van Rijen: 6,5
M. Krijnen: 16,4

19-03-2019
1

Totaal van de bestede uren tot en met 24 juni 2019:
Mr. C.A. Mascini, curator: 31,8 uur
Mr. N.P.T. van Rijen: 22,7 uur
M. Krijnen: 28,8 uur

25-06-2019
2

Totaal van de bestede uren tot en met 23 september 2019:
Mr. C.A. Mascini, curator: 32,3 uur
Mr. N.P.T. van Rijen: 36,5 uur
M. Krijnen: 36,6 uur

24-09-2019
3

Totaal van de bestede uren tot en met 15 december 2019:
Mr. C.A. Mascini, curator: 33,2 uur
Mr. N.P.T. van Rijen: 43,00 uur
M. Krijnen: 41,00 uur

24-12-2019
4

Totaal van de bestede uren tot en met 24 maart 2020:
Mr. C.A. Mascini, curator: 40,6 uur
Mr. N.P.T. van Rijen: 43,00 uur
M. Krijnen: 43,10 uur

25-03-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van AKD Speciaalmachines B.V. is E&S
Holding. Van E&S Holding is Schoenmakers Beheer B.V. enig aandeelhouder en
bestuurder. De heer D.M.J. Schoenmakers is enig aandeelhouder en
bestuurder van Schoenmakers Beheer B.V.

19-03-2019
1

Onder E&S Holding hangen nog een aantal andere groepsvennootschappen
die eveneens (indirect) door Schoenmakers w orden bestuurd. Die
vennootschappen zijn bekend onder de groep "W est Brabant Techniek".

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

19-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
Alle gebruikelijke verzekeringen zijn door E&S Holding voor de hele groep
afgesloten. De curator is niet met verzekeringen op naam van ADK
Speciaalmachines bekend.

19-03-2019
1

De op naam van ADK afgesloten w erknemersverzekeringen zijn door de
curator beëindigd.

25-06-2019
2

1.4 Huur
ADK Speciaalmachines huurde het pand aan de Mechelaarstraat 23 te
Oosterhout van E&S Holding B.V.. Deze huurovereenkomst met de verhuurder
is met toestemming van de rechter-commissaris op 7 maart 2019 opgezegd.

19-03-2019
1

Daarnaast w erden roerende zaken, w aaronder machines, installaties,
inventaris, gereedschappen en vervoermiddelen van E&S Holding gehuurd. Ook
deze huurovereenkomst is met toestemming van de rechter-commissaris op 7
maart 2019 opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder:
Failliet verkocht op basis van een distributieovereenkomst
w aterzuiveringsmachines van een Duitse firma. De verkoop hiervan liep terug,
met als gevolg dat de Duitse firma het distributiecontract in december 2018
heeft gew ijzigd. Verder heeft failliet te maken gehad met een fraudezaak,
w aardoor zij omzet is misgelopen. Er bleek geen verhaal bij de
schadeveroorzakende partijen, zodat failliet ook hiermee bleef zitten.
De oorzaak van het faillissement w ordt door de curator onderzocht.

19-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

19-03-2019
1

Toelichting
4 w erknemers van ADK Speciaalmachines B.V. hadden een contract voor
onbepaalde tijd. 1 w erknemer zat ten tijde van het faillissement in de
ziektew et. Verder had ADK nog 2 w erknemers die inmiddels uit dienst w aren,
maar w aarvoor zij nog een betalingsverplichting had op grond van een
vaststellingsovereenkomst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-03-2019
1

Toelichting
Zie 2.1.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-2-2019

4

met toestemming van de rechter-commissaris

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Een aantal w erknemers heeft nog een vordering die niet onder de
loongarantieregeling valt (vordering w elke onder de vaststellingsovereenkomst
valt).
De 3 w erknemers die nog in loondienst w aren op faillissementsdatum, zijn per
1 maart 2019 een nieuw e dienstbetrekking aangegaan bij een andere
vennootschap van de groep. Er moet op w orden toegezien dat een en ander
juist w ordt verw erkt door UW V.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

19-03-2019
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Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Geen.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is voorraad aangetroffen in het bedrijfspand. Hierbij moet gedacht w orden
aan onderdelen voor machines die aan klanten zijn geleverd.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

19-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Omdat het gaat om specifieke onderdelen, w ordt -in samenspraak met de
bank- bezien of onderhandse verkoop binnen de klantenkring mogelijk is. De
verw achting is dat executie een beperkte opbrengst met zich mee zal brengen.

19-03-2019
1

Er heeft zich een partij gemeld met interesse in de koop van de partij
voorraad, mits zij ook een dealercontract kan sluiten met de hoofdleverancier.
Mocht dit niet door gaan, dan zal de bank naar verw achting overgaan tot
executie van de voorraad.

25-06-2019
2

De partij die interesse had in zow el de voorraad als het dealercontract, heeft
zich niet meer bij de curator gemeld. Inmiddels heeft w el een andere partij het
dealercontract met de Duitse leverancier gesloten. De curator is hiervan op de
hoogte gesteld. De curator heeft deze partij benaderd om de voorraad
onderhands van de boedel te kopen. Mocht dit niet doorgaan, dan zal de bank
naar verw achting overgaan tot executie van de voorraad.

24-09-2019
3

De curator heeft de bank verzocht om de verkoop van de voorraad over te
nemen. Dit heeft de bank gedaan en zij heeft contact met de bestuurder
opgenomen om over te kunnen gaan tot verkoop van de voorraden. De
bestuurder is met bank overeengekomen hijzelf nog een poging zal
ondernemen om de voorraad onderhands te verkopen. De bestuurder is in
gesprek met een derde partij en deze partij zou volgens de bestuurder op
korte termijn een bod uitbrengen. De bank w ilt deze ontw ikkelingen
afw achten.

24-12-2019
4

Uit de gesprekken hebben niet geleid tot een acceptabele bieding. De bank
heeft opdracht gegeven tot veiling van de voorraad.

25-03-2020
5

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen die voor verkoop in aanmerking
komen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

debiteuren

€ 37.053,22

€ 6.383,85

€ 638,43

totaal

€ 37.053,22

€ 6.383,85

€ 638,43

Toelichting debiteuren

25-06-2019
2

Toelichting debiteuren
Volgens de administratie van failliet stonden er nog 7 debiteuren open. De
Rabobank claimt een pandrecht op de debiteuren te hebben. In overleg met de
bank w orden de debiteuren door de curator geïnd tegen een boedelbijdrage
van 10%.

19-03-2019
1

Verder zijn er een aantal lopende orders die door de curator w orden afgerond.
De opbrengst daarvan zal volledig aan de boedel toekomen.
De curator heeft debiteuren voor de bank geïnd tegen een boedelbijdrage van
10%. Op 21 juni 2019 heeft de curator een afrekening separatistenregeling
naar de bank gestuurd. Per abuis is de verkeerde afrekening toegestuurd.
Gebleken is dat een tw eetal facturen van vóór en na datum faillissement met
elkaar zijn omgew isseld. Er is een nieuw e (aangepaste) afrekening naar de
bank gestuurd. Per saldo betekent dit dat de bank het verschil van € 7.783,66
aan de boedel moet terugbetalen.

24-09-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven. Uiteindelijk is er een bedrag van €
15.032,31 ontvangen. Met de bank zal w orden besproken of zij verdere
stappen w enst te nemen jegens de debiteuren die w eigeren tot betaling over
te gaan. Er zal in dat geval ook een nieuw e vergoedingsafspraak met de
boedel w orden gemaakt.

25-06-2019
2

Uiteindelijk is gebleken dat voor de debiteureninning een bedrag van €
6.383,85 is ontvangen (in plaats van € 15.032,31). Zie 4.1.

24-09-2019
3

In overleg met de bank is afgesproken dat de curator verdere stappen zal
ondernemen jegens de tw ee debiteuren die niet betaald hebben. De curator
heeft de debiteuren w ederom aangeschreven. Debiteuren zijn niet overgegaan
tot betaling, nu de vorderingen door hen w orden betw ist.
De curator heeft met de bank afgesproken dat zal w orden onderzocht w at de
kans van slagen is w anneer de inning van de openstaande facturen toch w ordt
doorgezet. De curator heeft bij de bestuurder om nadere onderbouw ende
informatie verzocht en is hier nog in afw achting van. Zodra de informatie
ontvangen is, zal de curator de bank adviseren over het al dan niet
voortzetten van de debiteureninningen.
Voor de voortzetting van lopende orders na faillissementsdatum w ordt
verw ezen naar 6.1 en 6.2.
De w erkzaamheden ten aanzien van de debiteuren zijn definitief afgerond. De
boedel heeft een boedelbijdrage van € 638,43 ontvangen voor de
prefaillissementsdebiteuren. In totaal is er nog een bedrag aan € 18.727,17
aan boedeldebiteuren ontvangen.

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

24-12-2019
4

€ 460.333,07

19-03-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verleend krediet van € 82.433,07;
Hoofdelijke medeschuldverbintenis van € 158.750,00;
Lening van € 150.400,00;
Lening van € 68.750,00.

5.2 Leasecontracten
Geen.

19-03-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank claimt een pandrecht te hebben op de debiteuren en voorraad.

19-03-2019
1

De pandrechten zijn rechtsgeldig gevestigd. Voor het overige heeft ADK zich
hoofdelijk verbonden voor aan de groep verstrekte financiering.

25-06-2019
2

5.4 Separatistenpositie
Met de bank is overeengekomen dat de curator de debiteuren int op basis van
de separatistenregeling. Over verkoop van de voorraad moeten nog nadere
afspraken w orden gemaakt.

19-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn enkele crediteuren die een beroep op eigendomsvoorbehoud hebben
gedaan. Onderzocht w ordt of de voorraad nog aanw ezig is.

19-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 1.503,23

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-06-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er zijn enkele orders die de curator voornemens is om af te ronden. Dit ziet op
onderdelen die voor klanten zijn besteld, maar nog niet zijn geleverd.
Onderzocht w ordt w elke orders nog afgerond kunnen w orden.

19-03-2019
1

Inmiddels zijn er een aantal ordners afgerond.

25-06-2019
2

Alle lopende orders die na datum faillissement door de curator zijn voortgezet
zijn afgerond en alle boedeldebiteuren hebben betaald. In totaal zijn er door
de curator nog 4 orders afgemaakt. De opbrengst voor de boedel is in totaal
een bedrag van € 18.727,17 incl. BTW .

24-09-2019
3

6.2 Financiële verslaglegging
Tot op heden is er een bedrag van € 9.191,77 ontvangen op de
boedelrekening. De curator is nog in afw achting van een laatste betaling. Daar
staat tegenover dat de kosten van de afgeronde orders nog moeten w orden
voldaan. De curator verw acht komende verslagperiode de financiële
afw ikkeling afgerond te hebben.

25-06-2019
2

In totaal is er op de boedelrekening een bedrag van € 18.727,17 incl. BTW
voor de w erkzaamheden na datum faillissement.

24-09-2019
3

De curator heeft 1 factuur van € 411,40 aan kosten voor afgeronde
w erkzaamheden na datum faillissement ontvangen. Bij de voormalige Duitse
leverancier heeft de curator herhaaldelijk nagevraagd of er nog gemaakte
kosten van na datum faillissement te verw achten zijn, maar hier heeft zij tot
heden nog geen reactie op mogen ontvangen. De curator vermoedt dat er
geen gemaakte kosten uit Duitsland meer zijn.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Afronden financiële afw ikkeling.

25-06-2019
2

Afronden financiële afw ikkeling (in afw achting van eventuele kosten van de
Duitse leverancier).

24-09-2019
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is vooralsnog geen interesse getoond in een doorstart.

6.5 Verantwoording

19-03-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De bestuurder heeft de nodige administratie aangeleverd, w elke zal w orden
onderzocht.

19-03-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 is op 3 februari 2017 gedeponeerd. De jaarrekeningen
2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

19-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
Ja

24-09-2019
3

Toelichting
De curator is op een drietal betalingen van in totaal € 10.600,- gestuit die
failliet in de w eek voorafgaand aan het faillissement (en ná de
faillissementsaanvraag d.d. 1 februari 2019) aan de Holding (enig
aandeelhouder en bestuurder) heeft overgemaakt. Per brief van 12 september
2019 heeft de curator de pauliana ingeroepen en betaling van het
totaalbedrag van € 10.600,- teruggevorderd op grond van 42 en 47 Fw . De
betalingstermijn is inmiddels verstreken zonder betaling van de Holding.
Ja
Toelichting
Vooralsnog zijn de bedragen niet terugbetaald aan de boedel. De curator
heeft een laatste sommatie verzonden.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

25-03-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
24-09-2019
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator onderneemt verdere actie voor de terugvordering van de
paulianeuze betalingen.

24-09-2019
3

Deze w erkzaamheden lopen nog. Zo ook het verdere onderzoek naar
onregelmatigheden.

24-12-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.945,17

25-06-2019
2

Toelichting
Huurpenning van maart 2019
€ 46.556,04

24-09-2019
3

Toelichting
UW V:
€ 41.610,87

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 87.685,00

19-03-2019
1

Toelichting
Betreft de loonheffingen van mei 2018 tot en december 2018.
€ 95.349,00

25-06-2019
2

Toelichting
Betreffen de loonheffingen van mei 2018 tot en januari 2019.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 27.204,73

8.4 Andere pref. crediteuren

24-09-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.500,00

19-03-2019
1

Toelichting
De heer H. Kloppenberg (ex-w erknemer) een bedrag van € 7.500,-.
€ 67.398,00

25-06-2019
2

Toelichting
€ 1.218,47; Advocaatkosten gemaakt door de heer Kloppenberg, zoals
opgenomen in de vaststellingsovereenkomst.
€ 66.179,53; Ontslagvergoeding van dhr. de heuvel (ex-w erknemer)
€ 75.078,12

24-09-2019
3

Toelichting
€ 180,12; reiskostenvergoeding van de heer W emmers (ex-w erknemer)
€ 79.461,15

24-12-2019
4

Toelichting
€ 4.383,03; Overuren van de heer W emmers (ex-w erknemer)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

19-03-2019
1

26

25-06-2019
2

27

24-09-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 808.415,41

19-03-2019
1

€ 830.742,63

25-06-2019
2

€ 881.674,97

24-09-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De bij de curator bekende crediteuren zijn reeds aangeschreven met het
verzoek haar vordering in te dienen.

19-03-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen.

19-03-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- debiteureninning;
- verkoop voorraad;
- afronden lopende orders.

19-03-2019
1

- terugvorderen paulianeuze betalingen;
- verkoop voorraad;
- debiteureninning

24-09-2019
3

- innen paulianeuze betalingen
- start onderzoek onregelmatigheden.

25-03-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

19-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-6-2020

10.4 Werkzaamheden overig

25-03-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

