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

R-C
Curator

4
04-01-2021
F.02/20/101
NL:TZ:0000135697:F001
17-03-2020

mr. I.C. Prenger- De Kwant
mr J.B. de Meester

Algemene gegevens
Naam onderneming
Handelsonderneming Demontage Sloopw erken HDS B.V.

16-04-2020
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is opgericht op 20 april 2017. De aandeelhouder en
bestuurder is de heer A.F.P. Klapw ijk.

16-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van sloopw erken (voornamelijk in België).

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

16-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Er zijn geen jaarrekeningen bekend.

16-04-2020
1

Vanw ege het niet en onvoldoende bijhouden van de administratie w ordt niet
duidelijk w elke omzetten er sinds december 2019 zijn gew eest. De
administratie (voor zover tot nu toe getoond) voldoet niet aan de daaraan
redelijkerw ijs te stellen eisen.

16-07-2020
2

Om die reden kan de curator geen inzicht geven in de omzet, de w inst of het
verlies.

08-10-2020
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

16-04-2020
1

Toelichting
De onderneming heeft geen personeel

Boedelsaldo
€ 1.294,90

16-04-2020
1

Toelichting
Het saldo bestaat uit de afdracht van een vergoeding voor onderhanden w erk
en een belastingteruggave.
€ -271,92

16-07-2020
2

€ -244,56

08-10-2020
3

Toelichting
In de derde verslagperiode is de meeropbrengst van het verkochte
bedrijfsvoertuig ontvangen. Het beschikbare actief is aangew end om daarmee
de kosten van de bew indvoerder (deels) te voldoen.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
17-3-2020

16-04-2020
1

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020

16-07-2020
2

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

08-10-2020
3

t/m
8-10-2020
van
9-10-2020

04-01-2021
4

t/m
4-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 0 min

2

5 uur 24 min

3

3 uur 24 min

4

2 uur 6 min

totaal

16 uur 54 min

Toelichting bestede uren
In de surseanceperiode bedroeg de tijdsbesteding 11 uur. Het salaris van de
bew indvoerder is vastgesteld op een bedrag dat hoger is dan het huidige
aanw ezige actief.

16-04-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De bestuurder is de heer A.F.P. Klapw ijk

16-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
geen

16-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
autoverzekering

16-04-2020
1

1.4 Huur
Ja ten aanzien van een garagebox.

16-04-2020
1

De verhuurder heeft zich telefonisch gemeld. Hem is verzocht een eventuele
vordering in te dienen, maar dat heeft hij niet gedaan. Vanw ege het ontbreken
van administratie en informatie kon de huur nog niet w orden opgezegd. Ook
op 16 juli 2020 heeft de verhuurder zich niet gemeld.

16-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Onvoldoende organisatie van het bedrijf. Nadat op 16 december 2019 uitstel
van betaling w as verleend heeft de bew indvoerder uiteindelijk moeten
besluiten de surseance te laten intrekken. Dit verzoek is behandeld op 28
januari 2020 en op 17 maart 2020. Op die datum is het faillissement
uitgesproken.

16-04-2020
1

In deze zaak geldt het w ettelijke vermoeden van art. 2:248 BW . Tevens is de
administratie (zoals dat tot nu toe blijkt) niet bijgehouden en ook niet aan de
curator overhandigd. Een sommatie om dat w el te doen is zonder gevolg
gebleven.

16-07-2020
2

Daarnaast is de gehele financiële situatie totaal ondoorzichtig, vooral aan de
kant van de omzetten. Er kan geen aansluiting w orden gemaakt tussen
omzet en kosten. Inzicht in de financiën ontbreekt daardoor totaal.

04-01-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

16-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

16-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De vennootschap bezit geen onroerende zaken.

16-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Financial lease van een bedrijfsbusje type Peugeot bj 2014. De curator
onderzoekt of de (eventuele) overw aarde kan w orden ontvangen.

16-04-2020
1

De bestuurder w enste het voertuig over te nemen, maar is uiteindelijk niet tot
zaken gekomen. Het voertuig is op 7 mei 2020 teruggeven aan de
leasemaatschappij. Of er een overw aarde kan w orden gerealiseerd moet
blijken. Op 16 juli 2020 w as daarover nog geen informatie bekend.

16-07-2020
2

Inmiddels is er sprake van overw aarde, zie het financiële verslag.

08-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Is ondanks vele pogingen van de curator geen zicht op te krijgen.

16-04-2020
1

Ongew ijzigd.

08-10-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er is w el door een opdrachtgever € 600,-- afgedragen.

16-04-2020
1

Verzoeken en aanmaningen om tot afrekening van onderhanden w erk over te
gaan zijn tot heden niet opgevolgd.

16-07-2020
2

Ongew ijzigd.

04-01-2021
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De fiscus heeft € 944,-- BTW terugbetaald. Het banksaldo dat vervolgens is
ontstaan is door de bank overgemaakt naar de faillissementsrekening (met
verrekening van de debetstand).

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Tot nu toe zijn er geen vorderingen op debiteuren aangetroffen.

16-04-2020
1

De bestuurder heeft in januari en op 19 april 2020 betoogd dat sprake w as
van een w erk met een omzet bij een vaste relatie in België voor een bedrag
van € 10.000,--. Het is gebleken dat deze omzet is gemaakt, maar deze omzet
is ondanks herhaald verzoek niet aan de boedel afgedragen.

16-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Diverse correspondentie.

16-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as een klein debetsaldo bij ING Bank, dat is verrekend. Het resterende
bedrag is opgeeist.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Er w as geen sprake van voortzetting.

16-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er w as ook geen sprake van een doorstart.

16-04-2020
1

De bestuurder heeft naar voren gebracht dat hij w erken van HDS zou
voortzetten en dat de opbrengsten daarvan zouden w orden afgedragen maar
dat gebeurde vervolgens niet. Aanmaningen van de curator om de omzet af te
dragen zijn zonder resultaat gebleven. De opdrachtgever hult zich in nevelen.

16-07-2020
2

Voor zover aldus sprake w as van tijdens faillissement lopende opdrachten
kan de curator (bij gebrek aan informatie van de kant van de bestuurder) niet
nagaan w at daar mee is gebeurd of w aar de opbrengsten van w erken
terecht zijn gekomen.

04-01-2021
4

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onduidelijk of daar aan is voldaan. HDS heeft w el een boekhouder
ingeschakeld, maar die constateert dat er onvoldoende informatie is verstrekt.

7.2 Depot jaarrekeningen

16-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen deponeringen sinds de datum van oprichting 20 april 2017.

16-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is nimmer een jaarrekening door de vennootschap gemaakt.

16-07-2020
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet bekend.

16-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zie 7.2. Ook overigens kan niet w orden gezegd dat sprake w as van behoorlijk
bestuur.
Ja

16-04-2020
1

16-07-2020
2

Toelichting
De bestuurder is door de curator aansprakelijk gesteld voor het tekort in het
faillissement en er is betaling geeist. Er is geen betaling gevolgd.

Ja

08-10-2020
3

Toelichting
De curator heeft nadere stappen gezet om de bestuurder aan te spreken. Het
vervolg w ordt afgew acht.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bij punt 4 genoemde omzet, w elke omzet de boedel toekomt, is niet
afgedragen. De bestuurder reageert niet op aanmaningen om die omzet af te
dragen terw ijl de opdrachtgever eveneens w eigert de vordering te betalen
met een vage verw ijzing naar het (inmiddels) uitvoeren van het w erk door
H.T.W . B.V., een andere vennootschap van de zelfde bestuurder. De boedel is
echter nimmer akkoord gegaan met overname van de overeenkomst door
HTW .
Uitgaande van de stellingen van de bestuurder w erd er een bedrag van €
9.600,-- ten onrechte niet afgedragen aan de boedel.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

16-07-2020
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse correspondentie met de bestuurder en de opdrachtgever in België.

16-07-2020
2

Overleg met politie en justitie.

08-10-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 619,00

16-04-2020
1

€ 601,00

16-07-2020
2

€ 1.076,00

08-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 35.506,70

16-04-2020
1

€ 21.743,56

16-07-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

16-04-2020
1

13

16-07-2020
2

15

08-10-2020
3

20

04-01-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 19.227,53

16-04-2020
1

€ 47.980,07

16-07-2020
2

€ 50.772,72

08-10-2020
3

€ 50.850,72

04-01-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er volgt geen uitkering.

16-04-2020
1

Ongew ijzigd.

04-01-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Diverse correspondentie met crediteuren.

16-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er lopen geen procedures.

16-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Dit faillissement zal op afzienbare termijn moeten w orden opgeheven bij
gebrek aan baten.

16-04-2020
1

De bestuurder zal zich ten aanzien van het bovenstaande hebben te
verantw oorden. Strafaangifte w ordt overw ogen.

16-07-2020
2

Er is inmiddels aangifte gedaan.

08-10-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Valt ten tijde van het tw eed verslag niet te beoordelen. Een uitkering aan
crediteuren w ordt niet verw acht.

16-07-2020
2

Ongew ijzigd. Er thans zijn ook geen middelen om de kosten van het
faillissement te voldoen.

08-10-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De curator zal het traject van de aangifte volgen.

08-10-2020
3

Ongew ijzigd. De situatie is ook besproken binnen het rechtbankoverleg. Voor
het overige zijn er geen w erkzaamheden in dit dossier.

04-01-2021
4

Bijlagen
Bijlagen

