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Algemene gegevens
Naam onderneming
S&B Koeriersdienst v.o.f.

29-05-2019
1

Gegevens onderneming
Een sinds 1 april 2012 bestaande vennootschap onder firma met als vennoten
Roy Hendrikx en Jasper van den Nieuw enhof

29-05-2019
1

Activiteiten onderneming
het verrichten van koeriersdiensten

29-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 562.385,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 90.268,00

€ 141.178,00

Toelichting financiële gegevens
De onderneming liep financieel op zich goed. Tussen de vennoten onderling
ontstonden echter problemen. Het lijkt erop dat daarbij een grote rol heeft
gespeeld dat de ene vennoot structureel meer opnamen uit de vennootschap
deed dan de andere vennoot. En daarmee bleef doorgaan, ondanks eerdere
afspraken.

29-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

29-05-2019
1

Toelichting
De 4 w erknemers zijn per 1 februari 2019 allen in dienst getreden van een
ander koeriersbedrijf, dat kort daarvoor w as opgericht.

Boedelsaldo
€ 3.536,33

29-05-2019
1

Toelichting
Dit betreft de overw aarde van een teruggebracht lease-voertuig (Alphera).

€ 3.945,78

29-08-2019
2

Toelichting
Er is een teruggave ontvangen van de ziekteverzuimverzekering ad € 409,45.

€ 4.407,45

27-11-2019
3

Toelichting
Er zijn teruggaves ontvangen van de Belastingdienst en Nuon.

€ 768,56

25-05-2020
4

Toelichting
Er is een met name een salarisvoorschot uitbetaald.

€ 307,56

23-11-2020
5

€ 307,56

23-06-2021
6

Toelichting
Geen w ijzigingen.

€ 307,56

17-12-2021
7

Toelichting
Geen w ijzigingen.

€ 307,56
Toelichting
Geen w ijzigingen

16-06-2022
8

Verslagperiode
van
30-4-2019

29-05-2019
1

t/m
29-5-2019
van
30-5-2019

29-08-2019
2

t/m
28-8-2019
van
29-8-2019

27-11-2019
3

t/m
26-11-2019
van
27-11-2019

25-05-2020
4

t/m
24-5-2020
van
25-5-2020

23-11-2020
5

t/m
22-11-2020
van
23-11-2020

23-06-2021
6

t/m
22-6-2021
van
23-6-2021

17-12-2021
7

t/m
16-12-2021
van
17-12-2021
t/m
15-6-2022

Bestede uren

16-06-2022
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

14 uur 36 min

2

6 uur 54 min

3

3 uur 36 min

4

1 uur 30 min

5

12 uur 24 min

6

4 uur 36 min

7

0 uur 18 min

8

0 uur 24 min

totaal

44 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De tw ee genoemde vennoten.

29-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

29-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Deze w aren al afgew ikkeld voor het faillissement.

29-05-2019
1

1.4 Huur
De v.o.f. huurde een pand aan Oude Graaf 9 te W eert. Dat pand w as ten tijde
van het faillissement ontruimd (op w at rommel na).

29-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Zoals gezegd lijkt een grote rol te hebben gespeeld dat de ene vennoot
structureel meer opnamen deed dan de andere. Ondanks onderlinge afspraken
om dat verschil terug te brengen, bleek het verschil later alleen maar groter te
zijn gew orden. Daardoor w as er geen vertrouw en meer in de onderlinge
samenw erking en w ilde de ander ermee stoppen.

29-05-2019
1

Intussen namen de financiële problemen toe. Er is nog getracht om tot een
onderlinge afw ikkeling te komen, maar dat is niet gelukt. In de loop van januari
2019 is de onderneming gestaakt. Hoe een en ander precies gegaan is, is nog
onderw erp van onderzoek. In april 2019 heeft de Belastingdienst het
faillissement van de v.o.f. aangevraagd.
Ex-vennoot Jasper van den Nieuw enhof is op 13 augustus 2019 - op eigen
aangifte - in staat van faillissement verklaard, eveneens met aanstelling van
mr. Lamers als curator.

29-08-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
29-05-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen personeelsleden meer, omdat de
vier personeelsleden die er w aren, per 1 februari 2019 in dienst zijn getreden
van een koeriersbedrijf dat kort daarvoor w as opgericht.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

29-05-2019
1

Toelichting
Zie hierboven.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg met UW V en brieven en e-mailw isseling met voormalige
personeelsleden. Deze hadden het loon over januari en het vakantiegeld en dagen nog niet ontvangen. Het UW V schiet deze echter niet voor, zolang niet
ook de vennoten persoonlijk failliet zijn verklaard.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus

€ 0,00

29-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

overw aarde lease-voertuig

€ 3.536,33

totaal

€ 3.536,33

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Dit betreft de overw aarde van een teruggebracht en door de leasemaatschappij verkocht lease-voertuig.

29-05-2019
1

Teruggave premie ziekteverzuimverzekering ad € 409,45.

29-08-2019
2

Nog enkele teruggaven van € 52,22 en € 409,45. Dat laatste bedrag zou nog
aangevuld moeten w orden met € 307,55.

27-11-2019
3

Dat extra bedrag ad € 307,55 is nog ontvangen.

25-05-2020
4

Vordering op ex-vennoot Hendrikx ad € 119.996,-- in hoofdsom, w egens meer
aan de v.o.f. onttrokken gelden dan w aarop hij recht had. Omdat een
oplossing in der minne hierover uitbleef, is door de boedel middels een
verzoekschrift bij de rechtbank Limburg het faillissement van de heer Hendrikx
aangevraagd. Als reactie daarop heeft deze toepassing van de W SNP
aangevraagd. De afloop is thans nog niet duidelijk.

23-11-2020
5

Het verzoek tot toepassing van de W SNP is afgew ezen, w aarna op 9 februari
2021 alsnog het verzoek tot behandeling van de faillietverklaring heeft
plaatsgevonden. Met als resultaat dat op die dag het faillissement van exvennoot Hendrikx is uitgesproken, met aanstelling van mevrouw mr. E. Stals
als curator.

23-06-2021
6

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Over de laatste periode van de onderneming is geen duidelijke boekhouding
verstrekt. Volgens een van de vennoten zouden er geen debiteuren meer
openstaan.

29-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er is nog nader naar gekeken, maar vooralsnog zijn geen aanknopingspunten
gevonden voor nader actief in dit opzicht.

27-11-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 34.111,98

29-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Verschillende. De objecten w aren al teruggebracht voor datum faillissement.

29-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
pandrecht op bedrijfsactiva, zijnde onder andere voertuigen en debiteuren

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

29-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
is niet aan de orde

29-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
is niet aan de orde

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
in onderzoek

29-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Het betreft hier een v.o.f.

29-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

29-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
n.v.t.

29-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

29-05-2019
1

Het betreft hier een v.o.f. De vennoten zijn persoonlijk al hoofdelijk
aansprakelijk voor de schulden van de v.o.f.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

29-05-2019
1

Dat zal w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er is met name getracht om meer zicht op te krijgen op de laatste maanden
van het bestaan van de v.o.f. Dit blijkt moeizaam te achterhalen.

29-05-2019
1

Dit onderzoek is en w ordt voortgezet.

29-08-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

29-05-2019
1

curatorsalaris p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 61.163,00

29-05-2019
1

€ 105.702,00

27-11-2019
3

Toelichting
€ 78.363,- ter zake omzetbelasting
€ 27.116,- ter zake loonheffingen
€ 223,- ter zake motorrijtuigenbelasting

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

27-11-2019
3

n.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

27-11-2019
3

n.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

29-05-2019
1

Toelichting
Tot op heden 6 voorlopig erkend.

10

29-08-2019
2

11

27-11-2019
3

12

23-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.672,52

29-05-2019
1

€ 20.162,29

29-08-2019
2

€ 20.866,26

27-11-2019
3

€ 54.978,24

23-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
aanschrijven crediteuren, bezien indieningen, bevestigen, correspondentie
Belastingdienst

29-05-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie onder punt 3.8

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

23-11-2020
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
nadere info verkrijgen over de laatste periode van het bestaan van de
v.o.f;
nadere duidelijkheid krijgen over de debiteurenpositie.

er is nog recht op teruggave van € 307,55 (via bank betaalde teruggave
Belastingdienst);
nader bezien van de laatste periode van het bestaan van de v.o.f.

29-05-2019
1

27-11-2019
3

Nader bezien van de laatste periode van de v.o.f.

25-05-2020
4

Nader inhoud geven aan de vordering op de heer Hendrikx.

23-11-2020
5

Nu het faillissement van de heer Hendrikx is uitgesproken, w acht de boedel de
ontw ikkelingen in die boedel af. Ook omdat voorheen een poging is
ondernomen om een akkoord aan te bieden.

23-06-2021
6

Het bovenstaande blijft gelden.

17-12-2021
7

Het faillissement van de heer Hendrikx is inmiddels opgeheven. De boedel
beraadt zich nu over w at te doen met de flinke vordering op de heer
Hendrikx.

16-06-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onduidelijk

29-05-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

16-06-2022
8

