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Algemene gegevens
Naam onderneming
Derjans Bouw techniek B.V.

19-12-2019
1

Gegevens onderneming
Moesdijk 16 te W eert
KvK 52878031

19-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Het inmeten, in eigen fabriek produceren en op locatie installeren van zow el
dakkappellen, kunststofkozijnen, voordeuren, serres, rolluiken en vouw - en
schuifw anden.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 785.536,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -141.028,00

€ 165.816,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

19-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

19-12-2019
1

Toelichting
Van deze 3 w erknemers w aren er 2 ziek op faillissementsdatum. De derde
betrof de poetshulp.

Boedelsaldo
€ 4.220,16

19-12-2019
1

€ 4.316,89

19-03-2020
2

€ 13.686,77

18-06-2020
3

Toelichting
Eindelijk heeft de bank zich gemeld. Daar stond nog een bedrag, w at aan de
boedel toebehoorde van in totaal € 9.369,88.

€ 673,43

17-12-2020
4

€ 673,43

17-06-2021
5

Toelichting
Geen mutaties.

€ 673,43

17-12-2021
6

Toelichting
Geen mutaties.

€ 4.454,20
Toelichting
zie onder 3.

Verslagperiode

16-06-2022
7

Verslagperiode
van
19-11-2019

19-12-2019
1

t/m
18-12-2019
van
19-12-2019

19-03-2020
2

t/m
18-3-2020
van
18-6-2020

17-12-2020
4

t/m
16-12-2020
van
17-12-2020

17-06-2021
5

t/m
16-6-2021
van
17-6-2021

17-12-2021
6

t/m
16-12-2021
van
17-12-2021

16-06-2022
7

t/m
15-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 42 min

2

26 uur 6 min

3

3 uur 12 min

4

3 uur 12 min

5

2 uur 18 min

6

3 uur 6 min

7

18 uur 6 min

totaal

94 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslagperiode 3: 19-03-2020 t/m 17-06-2020

17-12-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en aandeelhouder is Huijnen Beheer B.V. uit Cadier en Keer.
Bestuurders daarvan zijn de heer en mevrouw Huijnen.

19-12-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn vele lopende procedures, zow el eisend als verw erend. Hier is nog geen
compleet beeld van.

19-12-2019
1

De meeste procedures zijn inmiddels doorgehaald, omdat er per saldo geen
zicht w as op voordeel voor de boedel daarbij.

19-03-2020
2

Voor zover bekend lopen er nu geen procedures meer.

18-06-2020
3

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zijn beëindigd per 1 januari 2020 w egens opheffing bedrijf.

19-12-2019
1

1.4 Huur
Het pand aan de Moesdijk te W eert w erd gehuurd van Huijnen Beheer B.V.,
evenals de grotere inventaris.

19-12-2019
1

Medio december 2019 is het pand ontruimd, omdat het geleverd diende te
w orden aan een koper.

19-03-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Naar zeggen van de bestuurders vooral: Tw ee langdurig zieke w erknemers,
krapte op de arbeidsmarkt met betrekking tot gespecialiseerd personeel,
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de heer Huijnen zelf en onw illige
debiteuren.

19-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

19-12-2019
1

Toelichting
Van deze 3 w erknemers w aren er 2 ziek op faillissementsdatum. De derde
betrof de poetshulp.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

20-11-2019

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris + voorraad

€ 1.875,50

totaal

€ 1.875,50

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Dat betrof enkel w at resterende inventaris en voorraad. De grotere inventaris
w as eigendom van Huijnen Beheer B.V. en w as al verkocht, omdat het pand
aan de Moesdijk w as verkocht en leeg moest.

19-12-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De heer Spiekerman heeft in mijn opdracht bezien of er nog w aarde w as en zo
ja, hoe deze het beste te gelde kon w orden gemaakt, daarbij rekening
houdend met eigendomsvoorbehouden.

19-12-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

pvc-lengtes

€ 1.144,66

totaal

€ 1.144,66

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Dit betrof 4730 kg oude pvc-lengtes.

19-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afstemming met de heer Huijnen en de heer Spiekerman, beoordeling van
eigendoms-voorbehouden en afw ikkeling.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

vaststellingsovereenkomst

€ 1.200,00

totaal

€ 1.200,00

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

19-12-2019
1

Toelichting andere activa
Op het terrein stond nog een stelling met ramen en deuren, die voor een
specifiek project op maat w aren gemaakt. Tussen curanda en de
opdrachtgever liep een rechtszaak, w aarbij curanda betaling van een factuur
claimde en de opdrachtgever schadevergoeding claimde w egens
tekortkomingen van curanda. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt, dat de
opdrachtgever deze zaken (na controle) kon komen ophalen na betaling van €
1.200,--.

19-12-2019
1

Er is nog een bedrag ad € 9.369,88 van de bank ontvangen. Zie onder punt 5.

18-06-2020
3

De boedel heeft een bedrag van € 3.901,77 ontvangen uit hoofde van een
ongevallenverzekering

16-06-2022
7

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 26.089,00

€ 594,84

€ 26.089,00

€ 594,84

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Dit moet nog goed op een rij w orden gezet. Eerst is alle aandacht en w erk
(van de zijde van de familie Huijnen vooral) uitgegaan naar het leegruimen van
de bedrijfsruimte in verband met de overdracht van het pand per medio
december.

19-12-2019
1

Na overleg met Huijnen zijn 15 debiteuren aangeschreven voor een
totaalbedrag van omstreeks € 26.000,--.
Als reactie kw amen vele verw eren, in hoofdzaak erop neerkomen dat het het
geleverde niet conform overeenkomst w as c.q. er nog een en ander diende te
gebeuren en nog geen oplevering had plaatsgevonden. Op het totaalbedrag is
tot dusverre slechts € 594,89 voldaan.

19-03-2020
2

Helaas is inmiddels niet meer voldaan. De incasso is lastig. Verder incasseren is
duurder dan de daardoor verw achte opbrengst.

18-06-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

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

19-12-2019
1

de bank dient zich nog te melden. Hierover meer in het volgende verslag

Toelichting vordering van bank(en)

19-03-2020
2

Op datum faillissement bleken tw ee bedragen contant te zijn afgestort bij de
bank, bij elkaar € 8.668,50. Daarnaast zijn nog enkele kleinere (niet verpande)
bedragen op de bankrekening binnengekomen. De bank is verzocht om deze
bedragen op de bankrekening over te maken.

€ 9.052,93

18-06-2020
3

Toelichting vordering van bank(en)
Dat w as de vordering van de bank per datum faillissement. De bank heeft
voornoemde cash-stortingen per datum faillissement ad € 8.668,50 inmiddels
aan de boedel overgemaakt. En daarnaast enkele ontvangsten na datum
faillissement (restituties en dergelijke) ad € 701,38 in totaal.

€ 0,00

17-12-2020
4

Toelichting vordering van bank(en)
De bank heeft laten w eten geheel te zijn voldaan.

5.2 Leasecontracten
geen

18-06-2020
3

5.3 Beschrijving zekerheden
volgens de bestuurder geen

19-12-2019
1

geen

19-03-2020
2

Er w aren geen zekerheden.

18-06-2020
3

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn meerdere eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld.

19-12-2019
1

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Met name het afw ikkelen van eigendomsvoorbehouden.

19-12-2019
1

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

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

19-12-2019
1

7.1 Boekhoudplicht
W ordt nog bezien.

19-12-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
W ordt nog bezien.

19-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

19-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W ordt nog bezien.

19-12-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-12-2019
1

W ordt nog bezien.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-12-2019
1

W ordt nog bezien.

Toelichting

17-12-2021
6

Er zijn nog enkele punten van aandacht, die nader onderzoek behoeven.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er heeft correspondentie plaatsgevonden met het Ministerie van Justitie over
een garantstelling in dit verband.

16-06-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Met dit onderzoek is een aanvang gemaakt.

17-06-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

19-12-2019
1

zal nog w orden ingediend

€ 6.934,38

17-12-2020
4

Toelichting
Door UW V ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 8.789,00

19-12-2019
1

Toelichting
Tot dusverre ingediend althans.

€ 25.588,00

19-03-2020
2

Toelichting
Tot nu toe ingediend ter zake omzetbelasting en loonheffing.

€ 46.414,00

17-06-2021
5

Toelichting
Er is nog een vordering ad € 20.826,00 ingediend ter zake omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

19-12-2019
1

Is nog niet bekend.

€ 11.384,77

8.4 Andere pref. crediteuren

17-12-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

19-03-2020
2

Een voormalig w erknemer heeft een vordering ingediend ad p.m. ter zake
verlof/ATV-uren.

Toelichting

18-06-2020
3

Nog een voormalig w erknemer heeft een vordering ingediend ad p.m. ter zake
verlof/ATV-uren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
38

19-12-2019
1

Toelichting
Tot op heden voorlopig erkend.

46

19-03-2020
2

47

18-06-2020
3

48

17-12-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 143.874,08

19-12-2019
1

€ 164.061,86

19-03-2020
2

€ 163.995,58

18-06-2020
3

Toelichting
Verlaging vordering Pensioenfonds. Kleine vordering toegevoegd.

€ 164.319,62

17-12-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

19-12-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en telefonisch contact met crediteuren rechtstreeks, met
incassobureaus, deurw aarders en advocaten.

19-12-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Dient nog goed op een rij te w orden gezet.

19-12-2019
1

E w aren vele lopende procedures. Zie daarover punt 1.2.

19-03-2020
2

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
bezien
bezien
bezien
bezien
bezien

positie bank;
en innen debiteuren;
lopende procedures;
eventueel overig actief;
rechtmatigheden.

afw ikkeling positie met bank;
afw ikkeling debiteuren;
afw ikkeling lopende procedures;
bezien rechtmatigheden.

bezien rechtmatigheden.

19-12-2019
1

19-03-2020
2

18-06-2020
3

Bezien rechtmatigheden.

17-12-2020
4

Het rechtmatighedenonderzoek dient nog te w orden afgerond.

17-06-2021
5

Afronding van het rechtmatighedenonderzoek.

17-12-2021
6

idem

16-06-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

19-12-2019
1

