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Algemene gegevens
Naam onderneming
Sleenhoff Metaalzetterij B.V. h.o.d.n. W allroof Montage

11-04-2019
1

Gegevens onderneming
Tinus Van der Sijdestraat 24
5161 CD Sprang-Capelle

11-04-2019
1

Activiteiten onderneming
Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
Uitleenbureaus
Bouw timmeren

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 1.617.119,00

€ -5.376,00

€ 610.923,00

2015

€ 1.663.046,00

€ 9.124,00

€ 786.152,00

Toelichting financiële gegevens

11-04-2019
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie van de gefaileerde w ordt gevoerd in de Cloud.
De afgelopen periode is de bestuurder bezig gew eest toegang te krijgen tot
de Cloud.
Dat is nog niet gelukt.

11-04-2019
1

De curator heeft zelfstandig getracht toegang tot de Cloud te krijgen. Dat is
deels gelukt. Veel relevante informatie is echter nog niet toegankelijk gemaakt,
w aaronder de jaarstukken. De curator gaat er vanuit op korte termijn alsnog
toegang te verkrijgen.

De gegevens zijn veilig gesteld. Echter deze zijn nog niet toegankelijk voor de
curator. Daar w ordt op korte termijn een oplossing op bedacht. Een deel van
de gegevens staat in Exact. Ook die gegevens zullen op korte termijn
beschikbaar zijn.

18-07-2019
2

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven de gegevens te hebben
gemaild naar de curator. Deze zijn echter niet ontvangen. De bestuurder heeft
toegezegd deze (nogmaals) te verstrekken.

16-01-2020
4

De curator heeft een harde schijf gekopieerd en de administratie van de
gefailleerde overgezet naar zijn eigen cloud omgeving.

15-04-2020
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

11-04-2019
1

Toelichting
De personeelsleden is met machtiging van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd.
De curator heeft contact gelegd met het UW V en de buitendienstmedew erker.

Boedelsaldo
€ 13.804,08

18-07-2019
2

€ 2.289,95

17-10-2019
3

€ 2.289,95

15-04-2020
5

€ 3.289,95

07-01-2021
7

€ 3.289,95

03-01-2022
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
5-3-2019

11-04-2019
1

t/m
10-4-2019
van
11-4-2019

18-07-2019
2

t/m
17-7-2019
van
18-7-2019

17-10-2019
3

t/m
16-10-2019
van
17-10-2019

16-01-2020
4

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

15-04-2020
5

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

09-07-2020
6

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020

07-01-2021
7

t/m
6-1-2021
van
7-1-2021

07-07-2021
8

t/m
6-7-2021
van
7-7-2021
t/m
2-1-2022

Bestede uren

03-01-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 48 min

2

9 uur 54 min

3

6 uur 0 min

4

8 uur 6 min

5

16 uur 36 min

6

5 uur 42 min

7

10 uur 30 min

8

9 uur 42 min

9

8 uur 18 min

totaal

108 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder:
Labri Holding B.V.
Tinus Van Der Sijdestraat 24
5161 CD Sprang-Capelle

11-04-2019
1

Enig aandeelhouder van Labri Holding B.V.: Stichting Administratiekantoor Labri
Holding
Enig bestuurder van Labri Holding B.V.: A.J.L. Dankers
Op 16 april 2019 is het faillissement uitgesproken van Labri Holding B.V.
w aarbij mr. S.M.P. Jacobs is aangesteld als curator.

18-07-2019
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is de gefailleerde niet betrokken bij gerechtelijke
procedures.

1.3 Verzekeringen

11-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er is nog geen inzage verschaft in de verzekeringspolissen.

11-04-2019
1

Aangezien de gefailleerde nauw elijks activa bezit zullen er w einig
verzekeringen zijn afgesloten, behoudens bedrijfsverzekeringen. De curator
zal bezien of er premierestitutie kan plaatsvinden.
De gefailleerde had de navolgende verzekeringen:
* Collectieve ongevallen
* W egas:De W egas verzekering dekt de aansprakelijkheid van de w erkgever
voor schade aan de w erknemer w anneer de w erknemer een ongeval overkomt
en daarbij schade of letstel oploopt.
* Bedrijfsaansprakelijkheid

18-07-2019
2

Aangezien de premie niet w as voldaan w as er geen dekking meer.

1.4 Huur
De huurovereenkomst van het pand aan de Tinus Van Der Sijdestraat 24 te
Sprang-Capelle is opgezegd.

11-04-2019
1

Daarnaast huurde de gefailleerde bedrijfsmiddelen van Labri Holding B.V.
Deze huurovereenkomst heeft de verhuurder opgezegd.
Er is een huurovereenkomst aangetroffen voor de huur van gasflessen.
Deze is vanw ege het faillissement geëindigd en de gasflessen zijn
geretourneerd aan de eigenaar.

18-07-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is gelegen in een terugloop in opdrachten.
Door een bedrijfsongeluk heeft de productie stilgelegen op last van SZW .
Daarnaast zouden er volgens de indirect bestuurder van gefailleerde
problemen zijn gew eest met een of meerdere machines. Hierdoor is er
onvoldoende geproduceerd en zijn klanten naar concurrenten overgestapt.

11-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

11-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

11-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-3-2019

7

opzegging arbeidsovereenkomst

totaal

7

2.4 Werkzaamheden personeel
Contact met personeel, contact met (buitendienst) UW V.

11-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

11-04-2019
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is een hok met goederen aangetroffen. De w aarde daarvan zal beperkt zijn.
De curator beziet of het zinvol is deze goederen te laten taxeren en te
verkopen.

11-04-2019
1

Aangezien de goederen van de Holding toch verkocht zijn konden deze
goederen w orden meeverkocht.

18-07-2019
2

De opbrengst bedroeg € 1.830,13 inclusief BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft na faillissementsdatum beslag gelegd op de (gezamenlijke)
bodem van de gefailleerde ten laste van Labri Holding B.V.

11-04-2019
1

Er zouden geen goederen van de gefailleerde zijn beslagen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft contact gelegd met de belastingdienst en de deurw aarder.

11-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad.
De voorraad is verpand aan de financier van de vennootschap.

11-04-2019
1

Een beperkt aantal goederen betreft bodemzaken van de gefailleerde. De
goederen zijn verkocht inclusief een boedelvergoeding voor een totaalbedrag
van € 1.830,13.

18-07-2019
2

De voorraad is mee verkocht in de Holding. De w aarde daarvan is
verw aarloosbaar op het geheel. De financier heeft een vordering op zow el de
holding als de gefailleerde. De vordering van de financier zal afnemen. In totaal
met een bedrag van € 6.500,--, zulks exclusief de opbrengst uit verpande
debiteuren.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft contact opgenomen met de advocaat van de pandhouder. Die
heeft nog niet bekend gemaakt op w elke w ijze het pandrecht geëxecuteerd
zal gaan w orden.

11-04-2019
1

De curator heeft een regeling getroffen met de pandhouders die ook een
pandrecht hebben op de activa van de gefailleerde Holding.

18-07-2019
2

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Voor zover bekend zijn er geen andere activa.

11-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zoeken van kopers en bezichtigingen met diverse potentiële kopers

18-07-2019
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De omvang van de debiteurenportefeuille zou uit de administratie moeten
blijken. Die is echter nog niet ontvangen c.q. volledig toegankelijk gemaakt
voor de curator.

11-04-2019
1

Het kantoor dat zich bezig houdt met de incasso van vorderingen op derden
heeft bericht dat de totale vordering € 197.674,67 bedraagt w aarvan inmiddels
€ 21.811,55 is geïncasseerd. Een groot aantal debiteuren voert verw eer. Zij
zijn deze verw eren aan het behandelen in samenspraak met de bestuurder
van gefailleerde.

18-07-2019
2

Inmiddels heeft de pandhouder een bedrag van € 26.865,36 geïncasseerd. Er
staat nog een bedrag van € 170.809,31 open.

16-01-2020
4

De pandhouder heeft aangegeven een procedure te starten tegen de debiteur
die een schuld aan de gefailleerde heeft van € 34.237,03.
Van de overige debiteuren heeft de pandhouder de incassobevoegdheid
neergelegd bij de curator. Er zal ten aanzien van die vorderingen bekeken
w orden w elke bezw aren er zijn om niet te betalen. De pandhouder geeft aan
dit niet inzichtelijk te kunnen maken anders dan tegen betaling. De curator zal
de debiteuren aanschrijven.
Het heeft veel moeite gekost de bezw aren van de debiteuren die nog niet
betaald hebben inzichtelijk te krijgen. De bezw aren kunnen nu w orden
beoordeeld en indien opportuun kunnen de voderingen w orden geïncasseerd.
Conform de administratie van gefailleerde staat er thans nog € 135.000,-open exclusief de vordering van afgerond € 35.000,-- die de pandhouder zelf
nog tracht te incasseren.

15-04-2020
5

De meeste debiteuren hebben gereageerd op de aanschrijving namens de
boedel en hebben hun bezw aren geuit ten aanzien van de openstaande
bedragen. Deze zijn voorgelegd aan de bestuurder van gefailleerde om
commentaar. De curator is doende deze reacties te verw erken.

09-07-2020
6

De pandhouder heeft een deel van de debiteurenportefeuille niet geïncasseerd
en de inning van de debiteuren overgelaten aan de curator w aarbij zij
derhalve mee zal delen in de omslag van de faillissementskosten. De
bestuurder van gefailleerde heeft de inschatting gemaakt dat een deel van de
portefeuille nog geïncasseerd kon w orden. Dat lijkt, gelet op de reacties van
de debiteuren, een opportunistische inschatting te zijn. Op korte termijn zal er
een bespreking met de bestuurder w orden belegd om de redenen van nonbetaling en de claims van de debiteuren te bespreken. Bezien zal w orden of er
nog een deel van de debiteurenportefeuille geïncasseerd kan w orden.

07-01-2021
7

Inmiddels heeft de curator de reactie van de bestuurder van gefailleerde
ontvangen op diverse stellingen van de debiteuren w aarom zij niet gehouden
zouden zijn om tot betaling over te gaan. Van een groot aantal debiteuren
ontbreekt echter nog een reactie of de onderliggende (specificatie van de)
factuur. De bestuurder van gefailleerde is w ederom aangeschreven om deze
gegevens aan te leveren.

07-07-2021
8

De bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd te zullen reageren op de
vele e-mails die hem (opnieuw ) zijn gestuurd. De toezeggingen w orden
vooralsnog echter niet nagekomen.

03-01-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft contact gehad met het kantoor dat door de pandhouder
belast is met de incasso van de vorderingen van de gefailleerde op derden.

11-04-2019
1

Enkele debiteuren hebben contact opgenomen met de curator om te
informeren of zij bevrijdend kunnen betalen aan de pandhouder.
Contact pandhouders en voortgang incasso bew aken.

16-01-2020
4

De debiteurenincasso is overgenomen van de pandhouders. De debiteuren
kunnen derhalve bevrijdend aan de boedel betalen. De curator zal bezien of er
per saldo nog vorderingen bestaan op de verschillende debiteuren.

09-07-2020
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde bankiert bij ING Bank.
Voor zover bekend is er geen krediet afgesloten en w as er op
faillissementsdatum een klein positief saldo aanw ezig op de rekening. De
curator zal ING bank verzoeken tot afw ikkeling van de rekening over te gaan.
Financier van de onderneming zijn de heren Sleenhoff en Van W anrooij. Zij
hebben een aanzienlijke vordering die zij nog niet hebben ingediend in het
faillissement.
Aangezien er in het verleden op deze leningen is afgelost en de financiers

11-04-2019
1

tevens een pandrecht hebben gevestigd op debiteuren dat openbaar is
gemaakt vóór faillissementsdatum is het niet bekend hoe groot de vordering
momenteel is.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op debiteuren, rollend materieel, voorraad en inventaris.

11-04-2019
1

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele crediteuren hebben een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud.
De goederen w aarop het eigendomsvoorbehoud betrekking zou moeten
hebben zijn niet aangetroffen.

11-04-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op het retentierecht door crediteuren.

11-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is een beroep gedaan op het reclamerecht. Dat is echter, gelet op de
ouderdom van de facturen niet gehonoreerd. Tevens w aren de goederen niet
meer aanw ezig.

11-04-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er zijn geen boedelbijdragen overeengekomen.
De pandhouders w innen de zekerheden vooralsnog zelf uit.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van de onderneming zijn voor faillissementsdatum reeds
gestaakt.

11-04-2019
1

Er zouden geen opdrachten meer zijn.

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Aangezien er geen activiteiten meer zijn en de gefailleerde niet over
bedrijfsmiddelen kan beschikken behoort een doorstart niet tot de
mogelijkheden.

11-04-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is nog niet volledig beschikbaar gesteld.

11-04-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekeningen 2016 t/m 2018 zijn niet gedeponeerd.
jaarrekening 2015 is op 28 februari 2019 gedeponeerd.
jaarrekening 2014 is op 11 november 2016 gedeponeerd.
jaarrekening 2013 is op 16 juni 2015 gedeponeerd.

De jaarrekeningen zijn te laat gedeponeerd.

11-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Geen goedkeurende verklaring vereist.

11-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is opgericht op 9 november 2012. De eventuele vordering tot
volstorting van aandelen is verjaard zodat er verder geen onderzoek zal
w orden gedaan door de curator.

11-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

11-04-2019
1

Toelichting
Aangezien de jaarrekeningen niet of te laat zijn gedeponeerd, staat vast dat
de (indirect) bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed
dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.

Toelichting
De curator heeft onderzoek gedaan naar verhaalsmogelijkheden bij de
bestuurder en heeft deze niet gevonden. Om die reden is het niet opportuun
verder onderzoek te doen naar eventueel onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft toegezegd om niet ondersteuning te
zullen verlenen bij de debiteurenincasso

17-10-2019
3

07-01-2021
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft paulianeus handelen niet geconstateerd.

18-07-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft tot op heden geen lijst van crediteuren
aangeleverd w aarmee de crediteuren kunnen w orden aangeschreven.

11-04-2019
1

De crediteuren die spontaan hun vordering hebben ingediend zijn verw erkt en
onder dit hoofdstuk w eergegeven.
€ 52.920,10

15-04-2020
5

€ 58.014,56

07-01-2021
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 369.615,00

11-04-2019
1

€ 462.926,20

18-07-2019
2

€ 472.787,20

17-10-2019
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 47.848,17

15-04-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.283,90

09-07-2020
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
14

11-04-2019
1

28

18-07-2019
2

29

17-10-2019
3

31

16-01-2020
4

33

07-01-2021
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 328.024,16

11-04-2019
1

€ 387.456,75

18-07-2019
2

€ 1.042.456,75

17-10-2019
3

€ 1.043.277,31

16-01-2020
4

€ 1.093.664,63

07-01-2021
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet mogelijk aan te geven op w elke w ijze dit faillissement zal
w orden afgew ikkeld.

11-04-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

11-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- ontvangst administratie en onderzoek;
- check mutaties bankrekening;
- afw ikkeling pandrechten inventaris, voorraad en debiteuren;
- oplevering gehuurde.

11-04-2019
1

De curator is in afw achting van een update ten aanzien van de incasso van
vorderingen op derden. De incasso vindt buiten de boedel om plaats.

18-07-2019
2

De curator ontvangt binnenkort de stukken uit Exact en een harde schijf zodat
de administratie nader kan w orden beoordeeld.
Oplevering van het gehuurde heeft inmiddels plaatsgevonden.
De bestuurder van gefailleerde heeft een deel van de administratie
aangeleverd. Deze w as toegankelijk nadat er een kopie is gemaakt van de
cloudomgeving. Een deel van de administratie is echter aanw ezig in een
andere cloudomgeving en dient open te w orden gesteld door Exact. De
procedure bij Exact hiervoor w erkt niet zoals dat zou moeten en het is nog niet
gelukt om toegang te krijgen. Door Exact is al vele malen bevestigd dat
toegang tot de administratie mogelijk zou moeten zijn, hetgeen niet het geval
is.

17-10-2019
3

De bestuur van gefailleerde heeft aangegeven dat de toegang tot Exact
tevens noodzakelijk is voor de debiteurenincasso.
- Inzicht in administratie.
- Afw ikkeling debiteurenportefeuille, bezien w elke bedragen nog kunnen
w orden geïncasseerd.
- Bestuurdersaansprakelijkheid/verhaalsmogelijkheden.

16-01-2020
4

De debiteuren zullen, nu de pandhouder niet actief meer incasseert behoudens
één vordering, door de curator w orden aangeschreven met het verzoek om tot
betaling over te gaan.

15-04-2020
5

De incasso van vorderingen op derden w ordt zoveel mogelijk voortgezet.

09-07-2020
6

In deze verslagperiode zal blijken of er per saldo nog vorderingen op
debiteuren zijn die geïncasseerd kunnen w orden. Hiertoe zal, zo mogelijk op
korte termijn, een fysieke bespreking met de bestuurder van gefailleerde
w orden belegd.

07-01-2021
7

De nadere gegevens van de bestuurder van gefailleerde w orden afgew acht
alvorens alle debiteuren opnieuw w orden aangeschreven. De bestuurder van
gefailleerde w as van mening dat de vorderingen op debiteuren die niet door
de pandhouder w orden geïncasseerd toch geïncasseerd zouden kunnen
w orden, althans een deel daarvan. Zonder nadere onderbouw ing die
vooralsnog ontbreekt is dat echter niet mogelijk.

07-07-2021
8

Ondanks herhaalde oproepen aan het adres van de bestuurder van
gefailleerde heeft hij tot op heden niet inhoudelijk gereageerd op de diverse
mails die zijn gestuurd. Telkens stelt de bestuurder van gefailleerde dat hij
antw oorden heeft gegeven. Om daarover geen misverstand te laten
ontstaan zijn alle vragen opnieuw aan de bestuurder van gefailleerde
gesteld. Daarnaast w ordt getracht persoonlijk contact met hem te krijgen.

03-01-2022
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet bekend binnen w elke termijn dit faillissement kan w orden
opgeheven.

11-04-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-7-2022

03-01-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

11-04-2019
1

