Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
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Verslagnummer
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NL:TZ:0000153683:F001
25-08-2020

R-C
Curator

mr. H.H. de Kroon
mr S.M.P. Jacobs

Algemene gegevens
Naam onderneming
Brabant W erken Holding B.V.

05-10-2020
1

Gegevens onderneming
Brabant W erken Holding B.V., statutaire zetel in Sprang-Capelle en als bezoek
adres staat in de KvK vermeld het adres Fruithoflaan 19, 2960 Sint-Lenaarts,
België.

05-10-2020
1

Op 19-08-2015 heeft de laatste statutenw ijziging plaatsgevonden. Op die
datum w erd Koezicht BvbA bestuurder van de vennootschap. De heer Jan
Snoek heeft aangegeven indirect bestuurder van die vennootschap te zijn.
Echter in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen te België
staat Maaike van Mersbergen als bestuurder van de vennootschap
ingeschreven.
De heer Snoek heeft aangegeven dat in verband met zijn persoonlijk
faillissement zijn partner als bestuurder is ingeschreven. Hij geeft aan dat hij
zelf als bestuurder van de Belgische vennootschap moet w orden aangemerkt.
Begin april heeft de curator een afspraak met de heer Snoek.

Activiteiten onderneming

01-04-2021
3

Activiteiten onderneming
Holding activiteiten.
De heer Snoek heeft aangegeven dat de vennootschap feitelijk geen
activiteiten meer ontplooide. Er w as 1 w erknemer in dienst die w erd uitgeleend
aan een Belgische gelieerde vennootschap van de heer Snoek, Metselbedrijf
de Voorkempen. Het personeelslid zou vanw ege pensioenaanspraken niet op
de Belgische loonlijst staan maar w orden uitgeleend via de gefailleerde. De
desbetreffende w erknemer is sedert eind 2018 ziek. De heer Snoek w as van
mening dat de w erknemer niet meer in dienst w as van de gefailleerde maar
kon niet aangeven op w elke w ijze de arbeidsovereenkomst zou zijn beëindigd.

05-10-2020
1

Aangezien er geen omzet w erd gegenereerd door de gefailleerde ontstond
een schuld aan het pensioenfonds die het faillissement heeft aangevraagd.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er is geen omzet gerealiseerd in 2019 of 2020.

05-10-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

05-10-2020
1

Toelichting
Er w as één w erknemer in dienst die w erd uitgeleend aan een Belgische
(gelieerde) vennootschap van de heer Snoek. Het personeelslid zou vanw ege
pensioenaanspraken niet op de Belgische loonlijst staan maar w orden
uitgeleend via de gefailleerde. De desbetreffende w erknemer is sedert eind
2018 ziek.

Boedelsaldo
€ 9,77

Verslagperiode

23-12-2021
6

Verslagperiode
van
25-8-2020

05-10-2020
1

t/m
4-10-2020
van
5-10-2020

04-01-2021
2

t/m
3-1-2021
van
4-1-2021

01-04-2021
3

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

01-07-2021
4

t/m
30-6-2021
van
1-7-2021

30-09-2021
5

t/m
29-9-2021
van
30-9-2021

23-12-2021
6

t/m
22-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

16 uur 36 min

2

20 uur 48 min

3

6 uur 30 min

4

10 uur 18 min

5

3 uur 30 min

6

6 uur 6 min

totaal

63 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Directie: Koezicht BvbA
Bezoekadres: Fruithoflaan 19, 2960 Sint-Lenaarts, België
ingeschreven in het handelsregister Kruispuntbank van Ondernemingen
Antw erpen, België
onder nummer 0629.697.967

05-10-2020
1

Indirect bestuurder is mevrouw Maaike van Mersbergen (dan w el de heer Jan
Snoek).
aandelenbelang:
OG Bevelsborg Beheer BV houdt sedert 19 augustus 2015 (na
statutenw ijziging met verlaging nominaal bedrag per aandeel) 18.000
aandelen in BW H.
1 aandeel is in handen van Koezicht BvbA

Brabant W erken Holding B.V. 2960 Sint-Lenaarts 18080444, is houder van de
aandelen en bestuurder van
* Brabant Materialen B.V. 2960 Sint-Lenaarts 17264002
* Brabant Lijm & Metsel B.V. Tilburg 27167937

1.2 Lopende procedures
De gefailleerde is betrokken in een procedure die dient bij de Hoge Raad.

05-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er zijn geen verzekeringen bekend.

05-10-2020
1

1.4 Huur
Er zouden geen huurovereenkomsten zijn gesloten.

05-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van gefailleerde is de ziekte van het enig personeelslid,
w aardoor er geen inkomsten w erden gegenereerd, de oorzaak van het
faillissement. Pensioenafdracht kon niet meer plaatsvinden w aarna het
pensioenfonds uiteindelijk het faillissement heeft aangevraagd.

05-10-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

05-10-2020
1

Toelichting
Het personeelslid w as lange tijd ziek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

05-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

2-9-2020

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Aangezien de bestuurder van gefailleerde niet bekend w as met de w ijze
w aarop de arbeidsovereenkomst met het personeelslid zou zijn geëindigd,
heeft de curator contact opgenomen met het UW V en is daarna in contact
gekomen met de medew erker.
De arbeidsovereenkomst w as nog niet geëindigd. De gefailleerde w as enkel
gestopt met de uitbetaling van loon. Met toestemming van de rechtercommissaris is de arbeidsovereenkomst alsnog opgezegd.
De heer Snoek heeft aangegeven dat de arbeidsovereenkomst per januari
2020 zou zijn geëindigd. De curator heeft nog geen stukken ontvangen
w aaruit dit zou blijken.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

05-10-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

05-10-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde zou geen bedrijfsmiddelen hebben.

05-10-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

05-10-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

05-10-2020
1

Toelichting andere activa
OG Bevelsborg Beheer B.V. heeft aangegeven dat er op een rekening van de
gefailleerde bij ING Bank een bedrag staat van € 11.814,25. De curator heeft
van de bank nog niets vernomen.

05-10-2020
1

Het bedrag dat bij de bank geparkeerd stond w as beslagen. De curator heeft
met OG Bevelsborg Beheer B.V. gediscussieerd w ie rechthebbende is op het
bedrag. Echter nadien is gebleken dat de bank vóór faillissementsdatum, in
w eerw il van het beslag, het bedrag heeft overgemaakt naar de
belastingdienst.

01-04-2021
3

De boedel kan derhalve geen aanspraak meer maken op dit bedrag.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting debiteuren
De heer Snoek heeft aangegeven dat er geen debiteuren zijn.

05-10-2020
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Geen.

05-10-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde zou bij ING Bank bankieren. De curator heeft nog geen bericht
van de bank ontvangen.
OG Bevelsborg Beheer BV heeft aangegeven de gefailleerde te hebben
gefinancierd en heeft uit dien hoofde een vordering ingediend van € 69.233,25.

05-10-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Door de curator van de heer Snoek w as (derden)beslag gelegd onder de
gefailleerde. ING Bank had verklaard dat het beslag doel had getroffen voor
een bedrag van € 11.814,25. Dat bedrag is door pandhouder OG Bevelsborg
Beheer BV bij de curator opgeëist. De curator heeft onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid de vordering op de bank te verpanden vanw ege het bancaire
verpandingsverbod. Daarover is discussie ontstaan. Nog voordat de discussie
beslecht w as, is de discussie beëindigd omdat de bank in w eerw il van beslag
en ruim vóór faillissementsdatum het bedrag heeft betaald aan een andere
(executoriaal) beslaglegger, te w eten de belastingdienst. Dit kw am aan het
licht nadat de curator onderzoek deed w aar het saldo op de rekening bij ING
Bank w as gebleven.

04-01-2021
2

Dit betekent dat hieruit voor de boedel geen actief meer is te verw achten.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
OG Bevelsborg Beheer BV heeft aangegeven de gefailleerde te hebben
gefinancierd en heeft uit dien hoofde een vordering ingediend van € 69.233,25.
Als zekerheid van terugbetaling zijn er pandrechten gevestigd op de activa van
gefailleerde w aaronder vorderingen op derden.

05-10-2020
1

De gefailleerde zou nog een vordering hebben op ING Bank. OG Bevelsborg
Beheer BV heeft aangegeven dat op die vordering een pandrecht rust.
Zie hetgeen onder 5.2 is opgenomen.

04-01-2021
2

5.4 Separatistenpositie
De curator is in afw achting van een reactie van de bank.

05-10-2020
1

Het bedrag is vóór faillissementsdatum uitbetaald. Dit punt is afgerond.

01-04-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

05-10-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

05-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep hebben gedaan op het recht van
reclame.

05-10-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft contact met de bank en de pandhouder gehad terzake het
pandrecht en het (vermeende) saldo op de rekening bij ING Bank dat in
w eerw il van beslag is verdw enen.

04-01-2021
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

De activiteiten zouden in 2018 reeds zijn gestaakt.

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

05-10-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart zal niet plaatsvinden aangezien de activiteiten in 2018 reeds
zouden zijn gestaakt.

05-10-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

05-10-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-10-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

05-10-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De heer Snoek heeft in het geheel geen administratie aangeleverd. Hij deelde
mede Corona te hebben gehad en dat zijn boekhoudster met vakantie is
gew eest. Hij heeft echter toegezegd alsnog op korte termijn de administratie
af te zullen geven op het kantoor van de curator.

05-10-2020
1

Er is 1 map (half gevuld) met administratie aangeleverd.

01-04-2021
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2017 is op 11-2-2019 gedeponeerd, derhalve te laat. Nadien
zijn er geen jaarrekeningen meer gedeponeerd.

05-10-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2006 opgericht. Een eventuele vordering is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

05-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur nu niet voldaan is aan de
deponeringsplicht.
De heer Snoek heeft aangegeven dat de enige activiteit van de vennootschap
het uitlenen van een personeelslid betrof. Dit past voor zover bekend niet
binnen de doelomschrijving van de vennootschap. Het in dienst hebben van
het personeelslid en het niet kunnen doorbelasten van de kosten is de
oorzaak van het faillissement volgens de heer Snoek.
Ja

05-10-2020
1

23-12-2021
6

Toelichting
Bestuurder van de gefailleerde is een Belgische vennootschap. De heer
Snoek heeft aangegeven dat deze vennootschap geen verhaal biedt.
Desondanks heeft hij toegezegd een bedrag van € 5.000,-- te zullen betalen
voor de afw ikkeling van het faillissement. De curator is nog in afw achting van
de toegezegde betaling.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bestuurder van gefailleerde is een Belgische vennootschap. Het is vooralsnog
onduidelijk of deze vennootschap enig verhaal biedt.

04-01-2021
2

De curator heeft begin april 2021 een bespreking met de heer Snoek om het
faillissement en de gevolgen daarvan te bespreken.

01-04-2021
3

De curator heeft diverse vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde die
nagenoeg allemaal beantw oord zijn. De curator is nog in afw achting van
enkele stukken uit de administratie die de bestuurder van gefailleerde bij zijn
boekhouder heeft opgevraagd.

01-07-2021
4

Onlangs heeft de bestuurder van gefailleerde foto's van delen van de
administratie gestuurd. Deze zijn echter niet leesbaar. De curator heeft
verzocht de originele stukken op te sturen. Voorts heeft de curator contact met
derden over de bevindingen.

30-09-2021
5

Alle stukken zijn aangeleverd en het vereiste inzicht in de administratie is
verkregen. Er zijn geen openstaande vragen meer.

23-12-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
De heer Snoek heeft nog geen administratie aangeleverd.

05-10-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 31.909,75

05-10-2020
1

€ 65.881,75

04-01-2021
2

€ 66.341,75

01-04-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 18.378,24

01-04-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 87.727,77

05-10-2020
1

€ 87.723,77

01-07-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

05-10-2020
1

2

04-01-2021
2

3

30-09-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69.233,25

05-10-2020
1

€ 79.330,62

04-01-2021
2

€ 80.954,41

30-09-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is onvoldoende actief om de boedelschulden te voldoen. Om die reden kan
er ook geen uitkering aan preferente en concurrente crediteuren w orden
gedaan.

23-12-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De heer J.J. Snoek (contactpersoon in dit faillissement) is op 11 mei 2010 failliet
verklaard met de benoeming van mr. P.E. Butterman tot curator. De heer Snoek
w erd failliet verklaard op verzoek van mr. Louw erier, curator in een groep van
vennootschappen w aarin de heer Snoek bestuurder w as.

05-10-2020
1

Mr. Butterman q.q. (in hoedanigheid van curator van de heer Snoek) heeft
procedures aanhangig gemaakt tegen
J.D.M. Oude Grote Bevelsborg
Brabant W erken Holding B.V.
OG Bevelsborg Beheer B.V.
Brabant Materialen B.V.
M.J.W . van Mersbergen
Koezicht BvBA

9.2 Aard procedures
De zaken gaan over de vraag of gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade
die de boedel van Snoek heeft geleden door (samengevat) het bieden van een
platform om de failliete Snoek w erkzaamheden te laten verrichten via
verschillende ondernemingen zonder dat de boedel van Snoek daarvoor de
opbrengsten voor heeft ontvangen.
Bij arrest van 21 april 2020 is bepaald dat
J.D.M. Oude Grote Bevelsborg
Brabant W erken Holding B.V.
OG Bevelsborg Beheer B.V.
M.J.W . van Mersbergen
Koezicht BvBA
aansprakelijk is voor de schade w aarbij de gefailleerde hoofdelijk is
veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 66.073,80, een bedrag van €
25.900,--, € 65.681,28, € 35.100,80, € 1.281,90, € 2.108,73 en € 6.000,--.
Voorts in de gelieerde kw estie dient de gefailleerde te betalen € 1.738,88, €
11.757,--, € 1.649, € 7.838,-- en € 246,--.

05-10-2020
1

Tegen deze uitspraak is cassatie aangetekend.
De gefailleerde w as enkel gedaagde partij in de procedure en had zelfstandig
niets te vorderen. Tussen partijen is een schikking getroffen w aardoor de
gefailleerde niet langer aansprakelijk is voor een deel van de schulden w aarin
zij veroordeeld w as.

04-01-2021
2

9.3 Stand procedures
Nu de gefailleerde de middelen ontbeerde en ontbeert om de procedure zelf te
bekostigen, w erden deze voldaan door OG Bevelsborg Beheer B.V.
Laatstgenoemde heeft voorgesteld dit uitgangspunt voor gefailleerde te
handhaven. Daarom is voorgesteld dat de curator de cassatie inzake
gefailleerde overneemt en de huidige cassatieadvocaat e.e.a. verder laat
behandelen, w aarbij zijn kosten (t.b.v. alle partijen w elke cassatie hebben
ingesteld) primair vanw ege OG Bevelsborg Beheer B.V. w orden voorgeschoten.

05-10-2020
1

De curator zal zich hierover beraden.
Er is met toestemming van de rechter-commissaris een schikking getroffen
w aarbij de gefailleerde is ontslagen uit hetgeen w aartoe zij bij arrest
veroordeeld w as.

04-01-2021
2

9.4 Werkzaamheden procedures
overleg met de curator en advocaten terzake de schikking.

04-01-2021
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Ontvangst van administratie;
- Check saldi banken;
- Check verpanding;
- Belang boedel bij cassatieprocedure.

05-10-2020
1

- Ontvangst van administratie;
- Check saldi banken; afgerond
- Check verpanding; afgrond
- Belang boedel bij cassatieprocedure. afgerond

04-01-2021
2

Overleg (feitelijk) bestuurder over gevolgen van het faillissement, te late
deponering en doeloverschrijding

01-04-2021
3

De heer Snoek (namens de Belgische bestuurder/vennootschap) heeft
verklaard dat de Belgische vennootschap geen verhaal biedt.

01-07-2021
4

De curator is in afw achting van de stukken die de heer Snoek nog zou
opsturen. Daarna kan w orden bezien of er een regeling met hem kan w orden
bereikt. Indien de nadere stukken geen afw ijkende gegevens bevatten en er
een minnelijke regeling kan w orden bereikt, kan het faillissement in de
komende verslagperiode voor opheffing w orden voorgedragen.
De curator is in afw achting van leesbare stukken, ook om te beoordelen of de
gefailleerde nog vorderingen heeft op derden.
De curator zal bezien of er een regeling kan w orden getroffen met de
vertegenw oordiger van de bestuurder van gefailleerde.

30-09-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Onbekend.

05-10-2020
1

De curator heeft de toezegging dat de stukken bij hem op kantoor zullen
w orden afgegeven. Indien dat geen nadere vragen oproept kan het
faillissement naar verw achting in de komende verslagperiode voor opheffing
w orden voorgedragen.

30-09-2021
5

De curator is in afw achting van de betaling door of namens de heer Snoek
van een bedrag van € 5.000,-- w aarna het faillissement kan w orden
afgew ikkeld en voor opheffing ex artikel 16 Fw zal w orden voorgedragen.

23-12-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
23-6-2022

23-12-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

05-10-2020
1

De curator zal een bespreking plannen met de formeel bestuurder en
onderzoek doen naar de verhaalsmogelijkheden van de (rechts)persoon.

04-01-2021
2

De bespreking vindt begin april 2021 plaats.

01-04-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

