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

4
06-04-2021
F.03/20/81
NL:TZ:0000133900:F001
03-03-2020

R-C
Curator

mr. B.R.M. de Bruijn
mr J.A. Bloo

Algemene gegevens
Naam onderneming
Modec B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gevestigd aan de W illem Barentzw eg 8 te Venlo.

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Modec exploiteerde een onderneming gericht op modelmakerij en
gereedschapmakerij met diverse grote kw aliteitsondernemingen als afnemers.

03-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 2.664.957,00

€ -104.310,00

€ 1.228.712,00

2017

€ 2.671.536,00

€ 45.877,00

€ 1.307.944,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn afkomstig uit de vastgestelde jaarrekening over
2019.

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
23

03-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 82.169,34

03-04-2020
1

Toelichting
Het tot heden gerealiseerd actief kw am met name tot stand als gevolg van
geïnde boedel- en pre-faillissementsdebiteuren.
€ 199.095,40

03-07-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van geïnde (boedel)debiteuren. Het
saldo is afgenomen als gevolg van betaalde boedelkosten, voornamelijk ten
behoeve van de doorlevering van elektriciteit, vanw ege het afsluiten van een
brandverzekering en door de kosten van het veiligstellen van de digitale
administratie.
€ 361.934,93

03-10-2020
3

Toelichting
Het boedelsaldo is toegenomen als gevolg van de ontvangen
veilingopbrengsten van de verkochte inventariszaken en voorraad en door de
geïnde debiteuren. Het saldo is afgenomen als gevolg van betaalde
boedelkosten.
€ 214.483,23
Toelichting
Het saldo is afgenomen als gevolg van de afdracht aan de bank van aan haar
verpande debiteurenbetalingen en als gevolg van betaalde boedelkosten, en
toegenomen als gevolg van de laatste nog geïnde debiteuren.

Verslagperiode

06-04-2021
4

Verslagperiode
van
3-3-2020

03-04-2020
1

t/m
1-4-2020
van
2-4-2020

03-07-2020
2

t/m
29-6-2020
van
30-6-2020

03-10-2020
3

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

06-04-2021
4

t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

126 uur 42 min

2

133 uur 12 min

3

26 uur 6 min

4

36 uur 12 min

totaal

322 uur 12 min

Toelichting bestede uren
De bestede uren hebben in deze periode met name betrekking op de eerste
inventarisatie van het faillissement en het beproeven van een mogelijke
doorstart.

03-04-2020
1

De bestede uren in deze verslagperiode hebben vooral betrekking op de
debiteurenincasso en het veilen van de activa nadat bleek dat een doorstart
niet haalbaar w as.

03-07-2020
2

De bestede uren in deze verslagperiode hebben vooral betrekking op de
debiteurenincasso en de crediteurenadministratie.

03-10-2020
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders en aandeelhouders zijn Van de Pas Holding BV en M-Tw o BV.
Daarvan zijn enig bestuurder en aandeelhouder respectievelijk de heren B.W .
Meijnen en J.P.A.G. van de Pas.

03-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
geen

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is verzekering voor brand , AVB en W abm, Rechtsbijstand, W erkmaterieel en
auto. De premies zijn voor de komende maanden vooruit betaald zodat de
dekking is gew aarborgd.

03-04-2020
1

Ondanks de telefonische toezegging van de assurantietussenpersoon en diens
schriftelijke bevestiging dat de activa verzekerd w aren en dat er dekking w as
onder de verzekering, is de curator gebleken dat dit niet het geval w as. De
curator heeft daarop in overleg met de pandhouder van de activa een
inboedel-/brandverzekering afgesloten. De premie zal deels door de
pandhouder en deels door de boedel w orden gedragen.

03-07-2020
2

Na verkoop van de activa zijn de afgesloten verzekeringen beëindigd.

03-10-2020
3

1.4 Huur
Modec huurt de bedrijfsruimten gelegen aan de W illem Barentzw eg nr 8 te
Venlo, te w eten een perceel van 5.342 m2, een hal van 2.800 m2 en een
kantoor van 400 m2. Verhuurder is de heer J.H.K. van Gerven.

03-04-2020
1

De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden beëindigd per 11 juni
2020.

03-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
Doordat het krediet in rekening-courant per 1 januari 2020 w erd verlaagd en
een kortlopende lening van een andere financier w erd opgeëist, ontstonden
acute liquiditeitsproblemen w aardoor de crediteuren niet meer konden w orden
betaald.

03-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

03-04-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23

03-04-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

5-3-2020

20

Deze personeelsleden w aren vermeld op de personeelslijst.

13-3-2020

3

Deze personeelsleden hadden een 0-urencontract en stonden niet
op de personeelslijst.

totaal

23

2.4 Werkzaamheden personeel
Alle arbeidsovereenkomsten zijn opgezegd en het UW V heeft nagenoeg alle
w erkzaamheden in het kader van de loongarantieregeling verricht.

03-04-2020
1

Het UW V heeft de uitkeringen aan de w erknemers gedaan in het kader van de
loongarantieregeling. Daarna heeft het UW V haar vordering ingediend in het
faillissement. Terzake het personeel zijn geen w erkzaamheden meer te
verrichten.

03-10-2020
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Computerapparatuur

Boedelbijdrage

€ 2.230,00

Machines, gereedschappen en kantoorinventaris

€ 253.660,00

totaal

€ 255.890,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gerealiseerde veilingopbrengst zal nog w orden verminderd met te betalen
boedelkosten voor het verw ijderen en afvoeren van chemisch afval en
administratieve bescheiden uit de diverse inventariszaken en voor het
opleveren. Op korte termijn zal de netto-opbrengst op de boedelrekening
w orden ontvangen.

03-07-2020
2

In overleg met Troostw ijk w erden de computers en aanverw ante it-apparatuur
verkocht middels een aparte veiling.

03-10-2020
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator oefent het bodemrecht voor de fiscus uit op de verpande
bodemzaken.

03-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen w orden geveild middels een internet-veiling door
Troostw ijk. Deze gaat op 17 april 2020 online.

03-04-2020
1

De veiling heeft plaatsgevonden, het uitleveren is voltooid en de opbrengst is
door Troostw ijk ontvangen. Op korte termijn zal door Troostw ijk de betaling
van de netto-opbrengst op de boedelrekening plaatsvinden.
De diverse computerapparatuur is op 17 april 2020 niet mee geveild, maar zal
door Troostw ijk apart w orden geveild op 7 juli 2020.

03-07-2020
2

Alle veilingen zijn voltooid en door Troostw ijk is volledig afgerekend.

03-10-2020
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraad verbruiksartikelen

€ 6.274,00

totaal

€ 6.274,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraad w ordt in overleg met de pandhouders geveild middels een
internet-veiling door Troostw ijk. Deze gaat op 17 april 2020 online.

03-04-2020
1

De veiling heeft plaatsgevonden, het uitleveren is voltooid en de opbrengst is
door Troostw ijk ontvangen. Op korte termijn zal door Troostw ijk de betaling de
betaling van de netto-opbrengst op de boedelrekening plaatsvinden. Daarna
zal afdracht aan de pandhouders dienen plaats te vinden.

03-07-2020
2

Thans w ordt berekend w elk deel van de opbrengst, na betaling van de
boedelkosten en afdracht van de boedelbijdrage, aan de pandhouder toekomt.
Op korte termijn zal de afdracht aan de pandhouder plaatsvinden.

03-10-2020
3

De gehele opbrengst van de verpande voorraad is afgedragen aan de bank,
nu met de bank is overeengekomen dat de door de boedel betaalde kosten
voor het afvoeren van het aanw ezige chemisch afval en restproducten ad €
5.389,82 incl. btw geheel door de bank w orden vergoed.

06-04-2021
4

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Pre-faillissementsdebiteuren

€ 264.875,75

€ 187.602,87

€ 22.136,37

€ 49.221,67

€ 49.221,67

€ 314.097,42

€ 236.824,54

Boedeldebiteuren
totaal

Toelichting debiteuren

€ 22.136,37

Toelichting debiteuren
Het betreft de debiteuren volgens de debiteurenlijst op de
faillissementsdatum.
Met de bank die eerste pandhouder is w erd overeengekomen dat de curator
de debiteuren int tegen een boedelbijdrage van 10% plus btw .

03-04-2020
1

Naast de pre-faillissementsdebiteuren volgens de debiteurenlijst op de
faillissementsdatum, kon een aanzienlijk bedrag aan boedeldebiteuren w orden
geïnd.

03-07-2020
2

Voorzover de pre-faillissementsdebiteuren inbaar w aren, zijn deze volledig
geïnd op de vordering op een Belgische debiteur na. Voor het incasseren van
deze laatste vordering is een Belgische advocaat ingeschakeld. De kosten van
deze advocaat w orden gedragen door de rechtsbijstandsverzekering van de
failliet.
De pre-faillissementsdebiteuren zijn verpand. De opbrengst ervan zal na aftrek
van de boedelbijdrage aan de pandhouder toekomen.

03-10-2020
3

De boedeldebiteuren zijn allen geïnd door eerst betaling te verlangen voordat
w erd uitgeleverd. De opbrengst van de boedeldebiteuren komt geheel aan de
boedel toe.
De geinde debiteurenbedragen die verpand zijn aan de bank, w erden na
aftrek van een boedelbijdrage van 10% plus btw , aan de bank overgemaakt.

06-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenincasso loopt.

03-04-2020
1

Alle boedeldebiteuren zijn geïnd.
Op één buitenlandse debiteur na zijn alle pre-faillissementsdebiteuren die
inbaar w orden geacht, geïnd.
Op korte termijn vindt ten aanzien van de pre-faillissementsdebiteuren de
afrekening plaats met de pandhouders.

03-07-2020
2

De vordering op de Belgische debiteur zal middels de ingeschakelde Belgische
advocaat w orden geïnd. Indien het thans lopende buitengerechtelijk
onderhandelingstraject niet tot resultaat leidt, zal een gerechtelijke
incassoprocedure w orden gestart.

03-10-2020
3

De vordering op de Belgische debiteur is geïnd en in bovenstaand overzicht
verw erkt.
Als laatste w erd de verpande vordering op een gefailleerde debiteur deels
geïnd doordat de curator van de die gefailleerde debiteur een uitkering kon
doen. Dit zal conform de gemaakte afspraken in de komende verslagperiode
nog w orden afgerekend met de bank.

06-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 405.479,03

03-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Abn had een langlopend krediet verstrekt. De omvang daarvan is per 1 januari
2020 volgens het contract teruggebracht tot € 300.000,-.
Een informele financier had per 11 november 2019 een kortlopende lening van
€ 150.000 verstrekt. De looptijd daarvan liep tot 11 februari 2020.
€ 455.479,03

03-07-2020
2

Toelichting vordering van bank(en)
In het vorige verslag is door een typefout een te laag bedrag van de financiers
opgenomen.

Toelichting vordering van bank(en)
De vorderingen van de pandhouder zullen afnemen na afdracht van de geïnde
(verpande) pre-faillissementsdebiteuren en de veilingopbrengst van de
verpande niet-bodemzaken.

03-10-2020
3

5.2 Leasecontracten
Van ABN Amro Lease w erd geleased een 3-assig CNC-bew erkingscentrum,
merk Hartford, type HSA 4260,
bouw jaar 2009 en een 5-assig CNC-bew erkingscentrum, merk Hartford, type
5BC-434, bouw jaar 2016. ABN heeft de lease ontbonden als gevolg van het
faillissement.

03-04-2020
1

Van PSA w erd een Peugeot Boxer bedrijfsbus geleased. De curator overlegt
met de lease-maatschappij hoe met de lease zal w orden omgegaan.
De beide CNC-bew erkingscentra zijn in nauw overleg met de
leasemaatschappij en tegen een boedelbijdrage, gedurende een aantal dagen
gereed gemaakt voor transport aan degenen aan w ie de leasemaatschappij ze
heeft verkocht.
De geleasde bedrijfsbus is aan de leasemaatschappij geretourneerd.

03-07-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Abn heeft een eerste pandrecht op de roerende activa en debiteuren van
Modec, hoofdelijke verbondenheid van de bestuurders en achterstelling van
een lening die door een bestuurder is verstrekt.
De informele financier heeft een tw eede pandrecht gevestigd op de roerende
activa en de debiteuren.

5.4 Separatistenpositie

03-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Beide pandhouders zijn separatist maar het verkopen van de activa vindt na
overleg met de curator, door laatstgenoemde plaats.

03-04-2020
1

Met de pandhouders heeft meermaals overleg plaatsgevonden over de w ijze
van verkopen van de verpande activa en het toedelen van de daarbij
noodzakelijkerw ijs te maken boedelkosten. Nadat de gerealiseerde
veilingopbrengst op de faillissementsrekening zal zijn ontvangen, zal de
afrekening met de pandhouders plaatsvinden.

03-07-2020
2

De komende verslagperiode zal de laatste afrekening met de bank
plaatsvinden.

06-04-2021
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse leveranciers claimen eigendomsvoorbehoud. Deze claims w orden door
de curator geïnventariseerd en zo mogelijk gehonoreerd.

03-04-2020
1

36 leveranciers hebben eigendomsvoorbehoud geclaimd. In nauw overleg met
deze leveranciers en de bestuurders heeft de curator deze claims beoordeeld
en w aar mogelijk voor het retourneren zorggedragen.

03-07-2020
2

5.6 Retentierechten
n.v.t.

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
n.v.t.

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Met Abn Amro bank en met Abn Amro Lease zijn afspraken gemaakt over een
aan de boedel te betalen bijdrage. De curator zal ook een boedelbijdrage
ontvangen voor de debiteurenincasso.

Toelichting
De komende verslagperiode zullen de door de boedel te ontvangen
boedelbijdragen w orden berekend en betaald uit de verkregen opbrengsten.

03-04-2020
1

03-07-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De komende verslagperiode zal de afrekening met de pandhouders zoveel
mogelijk plaatsvinden.

03-07-2020
2

W anneer de laatst geïnde debiteur aan de bank is afgedragen, zal de positie
van de bank jegens de boedel zijn afgew ikkeld.

06-04-2021
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De exploitatie is niet voortgezet. Slechts enkele vergevorderde
w erkzaamheden zijn gedurende enkele dagen afgerond.

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
--

03-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
n.v.t.

03-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Omdat er zeer veel interesse w as van van gegoede partijen in het realiseren
van een doorstart, is intensief geprobeerd deze te realiseren door het starten
van een biedprocedure met zes gegadigden. Uiteidelijk hebben deze echter
allen afgehaakt, naar hun zeggen omdat er door de uitgebroken corona-crisis
andere prioriteiten opkw amen.

03-04-2020
1

Er bleek geen doorstart mogelijk.

03-07-2020
2

6.5 Verantwoording
--

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid

03-04-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding w erd verzorgd door een externe boekhouder. De digitale
boekhouding w ordt door de curator veiliggesteld.

03-04-2020
1

De digitale boekhouding is in opdracht van de curator veiliggesteld.

03-07-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
in onderzoek

03-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing gelet op de omvang van de onderneming.

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
in onderzoek

03-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Of sprake is van onbehoorlijk bestuur zal in een later stadium w orden
onderzocht.
Ja

03-04-2020
1

06-04-2021
4

Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is tot heden niet gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

03-04-2020
1

Toelichting
Of sprake is van paulianeus handelen zal in een later stadium w orden
onderzocht.
Nee
Toelichting
Van paulianeus handelen is tot nu toe niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-07-2020
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.
€ 56.648,29

03-04-2020
1

03-07-2020
2

Toelichting
Terzake huurpenningen en geleverde electriciteit zijn concurrente
boedelvorderingen ingediend van in totaal € 56.648,29.
€ 203.509,44

03-10-2020
3

Toelichting
De boedelvorderingen zijn toegenomen met € 146.861,15 door de door het
UW V ingediende preferente boedelvordering.
€ 217.873,37

06-04-2021
4

Toelichting
De boedelvorderingen zijn verder toegenomen door de door het UW V
ingediende preferente boedelvordering w egens pensioenpremies vanaf de
faillissementsdatum, een nagekomen vordering van het energiebedrijf en de
kosten van de curator p.m..

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De preferente vordering is nog niet ingediend.
€ 93.044,00

03-04-2020
1

03-07-2020
2

Toelichting
De belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend w egens
loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting.
€ 147.367,00
Toelichting
De vordering van de belastingdienst is toegenomen als gevolg van de
ingediende 29 lid 2 OB-claim.

8.3 Pref. vord. UWV

06-04-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
De preferente vordering is nog niet ingediend.
€ 118.957,76

03-04-2020
1

03-10-2020
3

Toelichting
Het UW V heeft ook haar preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
n.v.t.

03-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
56

03-04-2020
1

73

03-07-2020
2

78

03-10-2020
3

82

06-04-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.424.247,53

03-04-2020
1

Toelichting
De hoogte van deze vorderingen zal nog afnemen door het uitw innen van de
zekerheden van de pandhouders en door nog te ontvangen crediteringen als
gevolg van gehonoreerd eigendomsvoorbehoud.
€ 1.534.712,43

03-07-2020
2

€ 1.539.247,71

03-10-2020
3

€ 1.561.988,02

06-04-2021
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niet in te schatten.

03-04-2020
1

Gelet op de aanzienlijke boedelkosten en de hoogte van het gerealiseerde
actief zal naar verw achting aan de concurrente crediteuren geen uitkering
kunnen w orden gedaan.

03-10-2020
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteurenadministratie is in volle gang.

03-04-2020
1

Naar verw achting hebben thans alle crediteuren hun vordering ingediend.

03-10-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen procedures aanhangig.
Indien de thans lopende buitengerechtelijke discussie met de laatste nog te
innen Belgische debiteur niet tot betaling leidt, zal alsnog een gerechtelijke
incassoprocedure w orden gestart.

03-10-2020
3

De vordering op de Belgische debiteur heeft met een buitengerechtelijke
regeling tot betaling geleid zodat het starten van een gerechtelijke
procedure niet nodig w as.

06-04-2021
4

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Veilen van de roerende activa, incasso van de debiteuren,
rechtmatigheidsonderzoek.

03-04-2020
1

Veilen van de computerapparatuur, incasseren van de veilingopbrengsten,
afw ikkelen met de pandhouders, rechtmatigheidsonderzoek.

03-07-2020
2

Afronden debiteurenincasso, afw ikkelen veilingopbrengsten en geïnde
debiteuren met de pandhouders en het rechtmatigheidsonderzoek.

03-10-2020
3

De komende verslagperiode zal de laatst geïnde debiteur w orden
afgew ikkeld met de bank. Na afronding van het rechtmatigheidsonderzoek
zal het faillissement vervolgens kunnen w orden beëindigd.

06-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
1-2 jaar

03-04-2020
1

9 maanden

03-07-2020
2

6 maanden

03-10-2020
3

10.3 Indiening volgend verslag
5-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

06-04-2021
4

