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Algemene gegevens
Naam onderneming
Smeets Electro BV ("Smeets Electro")
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Gegevens onderneming
Leppingtonstraat 9
6067 HZ Linne
KvK: 69072981
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Activiteiten onderneming
Smeets Electro exploiteerde een elektronisch installatiebedrijf. De
bedrijfsactiviteiten bestonden nagenoeg volledig uit het installeren van PVinstallaties (zonnepanelen).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 2.367.068,00

€ 78.468,00

€ 1.350.477,00

2018

€ 3.464.532,00

€ 176.903,00

€ 1.712.469,00

2019

€ 4.958.602,37

€ 125.421,98

€ 1.477.253,16

2020

€ 524.230,00

€ -48.868,29

€ 1.641.741,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2017 en 2018 volgen uit de vastgestelde jaarrekening over het
boekjaar 2018. De cijfers over 2019 en 2020 volgen uit de periodebalans en
zijn afgeleid uit de digitale boekhouding.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
32
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Toelichting
Met ingang van 29 februari 2020 zijn 7 personeelsleden uit dienst getreden.
Op datum faillissement w aren er van de 32 personeelsleden nog 25 in dienst.
De 7 personeelsleden die kort voor faillissement uit dienst zijn getreden,
hebben over de maand februari geen salaris ontvangen. In dat kader zijn deze
mensen w el meegenomen in de afw ikkeling onder de Loongarantieregeling
met het UW V.

Boedelsaldo
€ 0,00
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€ 73.139,32

09-07-2020
2

€ 98.511,37
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Verslagperiode
van
10-3-2020

09-04-2020
1

t/m
8-4-2020
van
9-4-2020

09-07-2020
2

t/m
8-7-2020
van
9-7-2020
t/m
7-10-2020

Bestede uren

08-10-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

212 uur 36 min

2

233 uur 30 min

3

161 uur 12 min

totaal

607 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
R.A.M. Smeets Maasbracht Beheer BV is enig aandeelhoudster en bestuurder
van Smeets Electro BV ("Smeets Electro").
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De heer R.A.M. Smeets is zow el bestuurder als enig aandeelhouder van R.A.M.
Smeets Maasbracht Beheer BV.

1.2 Lopende procedures
Op dit moment zijn er bij de curator geen lopende procedures bekend.
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1.3 Verzekeringen
Smeets Electro heeft verschillende verzekeringen afgesloten. De verzekering
voor rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid zijn per datum faillissement
beëindigd. Een aantal verzekeringen w orden – met het oog op een eventuele
doorstart en/of verkoop – vooralsnog aangehouden. Dit betreffen de
verzekeringen voor het w agenpark en de bedrijfs- en goedereninventaris.
Zodra deze activa zijn geliquideerd zullen deze verzekering w orden beëindigd.
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Met de verzekeringsmaatschappij heeft overleg plaatsgevonden over het
continueren van de verzekeringspolissen voor het w agenpark en de bedrijfsen goedereninventaris. Inmiddels zijn (nagenoeg) alle voertuigen en bedrijfsen goedereninventaris uitgeleverd en zijn de verzekeringen beëindigd. Dit met
uitzondering van de bedrijfsbus, die op de veiling nog niet is verkocht en een
geleasede bedrijfsbus, die pas recentelijk aan de leasemaatschappij is
uitgeleverd. Naar verw achting kunnen ook deze verzekeringen op korte termijn
beëindigd w orden.
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Inmiddels zijn alle lopende verzekeringen beëindigd.
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1.4 Huur

1.4 Huur
Smeets Electro huurde een bedrijfspand en drie opslagloodsen, staande en
gelegen aan de Oudew eg 87, resp. Leppingtonstraat 9 te 6067 HZ Linne. De
huurovereenkomsten zijn met toestemming van de rechter-commissaris en met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn opgezegd.
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De huurovereenkomsten voor het bedrijfspand en de drie opslagloodsen,
staande en geleden aan de Oudew eg 87, resp. Leppingtonstraat 9 te 6067 HZ
Linne zouden na het verstrijken van de opzegtermijn op 12 en 19 juni 2020
eindigen.
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Gelet op de geplande veiling van de activa en de uitlevering daarvan op 3 en 4
juni 2020, zijn afspraken met Troostw ijk Veilingen BV gemaakt over het
bezemschoon opleveren van de locaties. Troostw ijk Veilingen BV heeft na het
uitleveren van de verkochte activa de bedrijfslocatie bezemschoon
achtergelaten.
Vervolgens heeft overleg plaatsgevonden met de verhuurder over de
oplevering van het gehuurde. Daartoe is op locatie een afspraak ingepland. De
staat van het gehuurde en de oplevering is door de verhuurders akkoord
bevonden, w aarna de huurovereenkomsten voor de bedrijfs- en opslagruimte
met w ederzijds goedvinden zijn beëindigd met ingang van 9 juni 2020.

1.5 Oorzaak faillissement
Op basis van de verklaringen van de bestuurder en zijn eigen w aarneming,
komt de curator tot de volgende – voorlopige – oorzaak van het faillissement.
Smeets Electro exploiteerde een elektronisch installatiebedrijf. De
bedrijfsactiviteiten bestonden nagenoeg volledig uit het installeren van PVinstallaties (zonnepanelen). Smeets Electro is in juni 2017 opgericht. Bij
oprichting is de voormalige eenmanszaak van de bestuurder in de
vennootschap ingebracht.
Ofschoon Smeets Electro in de beginfase verschillende elektrotechnische
installatiew erkzaamheden verrichte, w erkte zij sinds april 2018 intensief
samen met één vaste opdrachtgever, Zonneplan BV ("Zonneplan"). Zonneplan
is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van zonnepanelen op
landelijke schaal. Zonneplan besteedt installatie van de zonnepalen uit aan
(lokale) installatiebedrijven, w aaronder Smeets Electro.
Eind 2019 is Zonneplan met Smeets Electro in overleg getreden over de
contractvoorw aarden voor het jaar 2020. Tussen partijen is daarover geen
overeenstemming bereikt. Nagenoeg gelijktijdig zijn er tussen partijen enkele
hoog oplopende discussies ontstaan. Dit heeft Zonneplan er eind februari 2020
toe doen besluiten het contract met Smeets Electro per direct te ontbinden.
Zonneplan heeft daarnaast betaling van de op dat moment nog openstaande
facturen van Smeets Electro opgeschort.
Het w egvallen van de opdrachten en daarmee het onderhanden w erk én het
opschorten van de betalingen voor reeds verrichtte w erkzaamheden heeft
Smeets Electro in acute liquiditeitsproblemen gebracht. Hierdoor kon zij niet
meer aan haar opeisbare verplichtingen voldoen, w aaronder betaling van het
salaris van haar w erknemers over februari 2020. Voor de bestuurder is dit de
aanleiding gew eest het faillissement van Smeets Electro aan te vragen. De
rechtbank Limburg heeft het faillissement voorts op 10 maart 2020
uitgesproken.
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De curator heeft de gestelde oorzaak van het faillissement nog in onderzoek
en zal hierover pas aan het einde van het faillissement een definitieve
uitspraak doen.
Ongew ijzigd.
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De curator heeft de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het
faillissement onderzocht. Uit de financiële administratie is af te leiden dat
Smeets Electro in 2019 voor 93,6% van haar netto-omzet afhankelijk w as
van één vaste opdrachtgever. De bedrijfsactiviteiten en de kostenstructuur
w aren opgezet op basis van de omzet die van deze opdrachtgever te
verw achten w as. De curator heeft kunnen verifiëren dat met deze
opdrachtgever voor faillissement een discussie is ontstaan. Deze
opdrachtgever heeft op enig moment besloten betaling van door haar
verschuldigde facturen op te schorten en per direct het verstrekken van
orders stop te zetten.
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Gelet op de hoge (vaste)bedrijfskosten, het uitblijven van betaling voor reeds
verrichtte w erkzaamheden én het acuut w egvallen van de omzet, is Smeets
Electro eind februari in acute liquiditeitsproblemen terecht gekomen. Dit is de
reden dat de bestuurder begin maart 2020 het faillissement heeft
aangevraagd. De curator stelt daarmee vast dat de door de bestuurder
opgegeven oorzaak van het faillissement juist is.
Er zijn de curator vooralsnog geen andere oorzaken van het faillissement
gebleken.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
25
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Toelichting
Van de 32 personeelsleden, w aren er op datum faillissement nog 25 in dienst.
Met ingang van 29 februari 2020 zijn 7 personeelsleden uit dienst getreden.
Deze personeelsleden hebben over de maand februari geen salaris ontvangen.
In dat kader zijn deze mensen w el meegenomen in de afw ikkeling van de
loongarantieregeling met het UW V.
De curator heeft op 16 maart 2020 met machtiging van de rechter-commissaris,
de arbeidsovereenkomsten met alle personeelsleden opgezegd. Gelet op het
aantal personeelsleden heeft de curator bij de betrokken vakbonden melding
gemaakt van het voorgenomen ontslag (W et Melding Collectief Ontslag).
Op donderdag 19 maart 2020 w as er een collectieve intake op de
bedrijfslocatie samen met het UW V gepland. Dit om het in w erking treden van
de Loongarantieregeling te bespoedigen. Als gevolg van de uitbraak van het
Coronavirus en de richtlijnen die het RIVM destijds adviseerde, is deze fysieke
bijeenkomst door het UW V geannuleerd. De personeelsleden hebben de
aanvraag als gevolg daarvan schriftelijk per post ingediend. De curator heeft
vlak voor het opstellen van het aanvangsverslag van het UW V begrepen dat
de (eerste) uitbetalingen aan het personeel reeds zijn geschied.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
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Toelichting
In onderzoek.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

16-3-2020

25

totaal

25

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Informeren personeelsleden over de gevolgen van het faillissement.
Opzegging arbeidsovereenkomsten. Overleg vakbonden in verband met W MCO
(W et Melding Collectief Ontslag). Divers contact met w erknemers en de
buitendienstmedew erker van het UW V. Verzamelen informatie voor personeel
ten behoeve van loongarantieregeling UW V.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Smeets Electro heeft geen onroerende zaken op naam staan.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Recherche Kadaster.

09-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bedrijfsmiddelen en rollend materieel

€ 35.000,00

totaal

€ 35.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de boedel van Smeets Electro zijn diverse kantoorinventaris en
bedrijfsmiddelen aangetroffen. Daarnaast beschikt Smeets Electro over 28
bestelbussen voor het uitvoeren van installatiew erkzaamheden. Van deze
bedrijfsbussen zijn er 23 beschikbaar gesteld op basis van een (financial)
leaseregeling. Eén bedrijfsbus is op basis van operational lease beschikbaar
gesteld. De resterende 4 bedrijfsbussen w aren voor faillissementsdatum
volledig afbetaald w aardoor er te dien aanzien geen leaseverplichtingen meer
golden.
Daarnaast is de vennootschap eigenaar van tw ee motoren en 7
aanhangw agens met rolsteiger. De overige activa die zijn aangetroffen betreft
hand- en grijpvoorraad en diverse handgereedschappen. Alle activa zijn door
Troostw ijk W aardering en Advies BV getaxeerd.
Voorraden zonnepanelen en bevestigingsmaterialen zijn door de curator niet
aangetroffen. De curator heeft begrepen dat deze door Smeets Electro
aangehouden voorraden, eigendom van Zonneplan w aren. Smeets Electro
heeft deze voorraden op verzoek van Zonneplan reeds voor faillissement
retour gegeven.
Een deel van de bedrijfsmiddelen en het rollend materieel is in het kader van
een doorstart verkocht (zie 6.4).
Coöperatieve Rabobank U.A. ("Rabobank") claimt een pandrecht op (onder
meer) alle roerende zaken. Over de aan de bank in haar hoedanigheid van
pandhouder toekomende opbrengst ontvangt de boedel een boedelbijdrage
van 10% (exclusief BTW ).
Op 3 april 2020 heeft de curator geconstateerd dat uit de loods op de
bedrijfslocatie in Linne 7 aanhangw agens met rolsteiger zijn gestolen. De
curator heeft van de diefstal aangifte gedaan bij de politie.
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De doorstart is niet gerealiseerd (zie 6.4). De curator heeft daarop de
mogelijkheden onderzocht de activa op een andere w ijze te gelde te maken.
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De curator heeft besloten de activa te veilen. De verw achting bestond namelijk
dat vanw ege de aard en de w aarde van de activa, een hogere
(netto)opbrengst kon w orden gerealiseerd via veiling dan via onderhandse
verkoop aan bijvoorbeeld opkopers.
De curator heeft Troostw ijk Veilingen BV gevraagd een offerte op te maken
voor het veilen van de activa. Vervolgens is onderhandeld over de
veilingvoorw aarden, de daaraan verbonden kosten en het bezemschoon
opleveren van de bedrijfslocaties. Hierover is overeenstemming bereikt en de
opdracht aan Troostw ijk Veiling BV gegund. De activa zijn vervolgens
aangeboden op de openbare online veiling. In de periode van 11 mei t/m 25
mei 2020 hebben kopers de gelegenheid gehad een bieding uit te brengen op
diverse kavels. De verkochte kavels zijn op 3, 4 en 9 juni uitgeleverd.
Troostw ijk Veilingen BV heeft daarop de bedrijfslocatie op 9 juni bezemschoon
aan de curator opgeleverd.
Thans zijn nog niet alle kavels verkocht. Voor één bedrijfsbus en diverse
handgereedschappen bleek in de voornoemde veiling geen interesse. Deze
zaken zijn door Troostw ijk Veilingen BV ingenomen en op haar eigen locatie
opgeslagen. Ze w orden door Troostw ijk Veilingen BV op een andere veiling
aangeboden. Deze veiling zal op 13 juli 2020 online gaan en sluiten op 28 juli
2020. Na het sluiten van deze veiling zal duidelijk zijn w at de totale opbrengst
is van de verkochte activa.
Inmiddels is de opbrengst van de reeds verkochte kavels door Troostw ijk
Veilingen BV aan de boedel afgedragen. Na aftrek van de kosten voor de
veiling is een netto-opbrengst van EUR 64.044,44 (inclusief BTW ) gerealiseerd.
Als gevolg van de herfinanciering van het krediet verstrekt aan RAM Smeets
Maasbracht Beheer BV en RAM Maasbracht Vastgoed BV (zie 5.1) heeft
Rabobank haar pandrechten ter zake Smeets Electro vrijgegeven. De
gerealiseerde opbrengst vloeit derhalve vrij in de boedel.
Inmiddels zijn ook de resterende kavels verkocht. De opbrengst van deze
kavels is door Troostw ijk Veilingen BV aan de boedel afgedragen en op de
faillissementsrekening bijgeschreven. Na aftrek van de kosten voor de veiling
is een netto-opbrengst van EUR 7.219,62 (exclusief BTW ) gerealiseerd.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Voor zover de curator thans kan overzien zijn er door Smeets Electro fiscale
vorderingen onbetaald gelaten w aarvoor het bodemvoorrecht geldt. Het
betreft de Loonheffing over februari, maar ook verschuldigde Omzetbelasting
uit hoofde van artikel 29 lid 7 W et Omzetbelasting en verschuldigde
Vennootschapsbelasting over 2019. De exacte hoogte van de vordering van de
Belastingdienst is nog onbekend.
Voor deze vorderingen heeft de fiscus een bodemvoorrecht (artikel 21 lid 2
Invorderingsw et) w elk recht ten aanzien van de zogenaamde "bodemzaken"
hoger in rang is dan het recht van de bank als bezitloos pandhouder. De
curator zal bij een verkoop van de bodemzaken ((kantoor)inventaris) met
inachtneming van artikel 57 lid 3 Fw aanspraak maken op de opbrengst
daarvan.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, taxeren bedrijfsmiddelen en verkoopinspanningen.
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Diverse w erkzaamheden bestaande uit overleg veilingbedrijf, afstemming
voorw aarden van verkoop, planning van de veiling en uitlevering van de
verkochte zaken.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is een beperkte voorraad onderdelen en installatiematerialen aangetroffen.
De bedrijfsactiviteiten w aren op datum faillissement reeds beëindigd. Van
onderhanden w erk w as geen sprake meer (zie ook 1.5).
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Naast de verkoop van roerende zaken w ordt er ook beoogd om goodw ill aan
de doorstarter over te dragen (zie 6.4). De opbrengst van de goodw ill is niet
verpand en komt volledig toe aan de boedel.
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De doorstart is niet gerealiseerd (zie 6.4). Als gevolg daarvan is geen
vergoeding voor goodw ill ontvangen.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, verkoopinspanningen.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Het openstaande debiteurensaldo bedroeg op 19 maart 2020
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EUR 335.033,37.

1

Rabobank claimt een pandrecht op de debiteuren. De curator treedt nog in
overleg met de bank over de w ijze w aarop de debiteurenincasso ter hand
w ordt genomen. Over de aan de bank in haar hoedanigheid van pandhouder
toekomende opbrengst ontvangt de boedel een boedelbijdrage van 10%
(exclusief BTW ).
Inmiddels zijn de handelsdebiteuren, conform debiteurenoverzicht van Smeets
Electro BV, aangeschreven. In totaal betreft het 25 debiteuren. Tot op heden is
slechts één debiteur overgegaan tot betaling. Er is een bedrag van EUR 692,42
op de boedelrekening ontvangen.
Gebleken is dat negen debiteuren onterecht op het debiteurenoverzicht w aren
opgenomen. Over de juistheid van het debiteurenoverzicht heeft overleg met
de bestuurder plaatsgevonden. De verklaring die is gegeven voor deze posten,
is dat deze factuurbedragen al ruim voor datum faillissement w aren voldaan,
dan w el de vorderingen op andere gronden reeds voor datum faillissement zijn
komen te vervallen. Deze betreffende debiteuren zijn van de debiteurenlijst
verw ijderd.
Daarnaast zijn er acht debiteuren die stellen een vordering op Smeets Electro
BV te hebben en zij doen een beroep op verrekening, dan w el op andere
(rechts)gronden op basis w aarvan zij niet tot betaling behoeven over te gaan.
Niet alle debiteuren hebben hun verw eren onderbouw d. De curator heeft bij
deze debiteuren een nadere toelichting opgevraagd. Een aantal (reacties van)
debiteuren heeft de curator nog in onderzoek en zal standpunt w orden
bepaald. Indien de vorderingen op juiste gronden w orden verrekend, zullen de
openstaande posten op het debiteurenoverzicht overeenkomstig w orden
aangepast.
Van zeven debiteuren is, ondanks meerdere herinneringen, nog geen enkele
reactie ontvangen. Dit ondanks drie aanmaningen. Vanw ege het uitblijven van
een reactie zal de curator zich beraden over nadere incassomaatregelen.
Ten aanzien van een van de openstaande debiteuren heeft de curator op
basis van de thans bekende feiten en omstandigheden, standpunt bepaald. De
debiteur in kw estie heeft betaling van openstaande factuurbedragen ad EUR
242.804,66 voor datum faillissement opgeschort en doet thans een beroep op
verrekening vanw ege vermeende schade. De debiteur stelt schade te hebben
geleden als gevolg van de beëindiging van de tussen partijen geldende
overeenkomst. De geleden schade die daaruit voortvloeit w ordt verrekend met
de nog openstaande factuurbedragen. De curator heeft de opschorting en
verrekening onderzocht. De curator is van mening dat betaling op onjuiste
gronden is opgeschort en er geen grond bestaat voor verrekening van de
gestelde schade. De curator maakt dan ook onverminderd aanspraak op
betaling van de openstaande factuurbedragen. De debiteur is over dit
standpunt geïnformeerd. De advocaat van de debiteur heeft aangegeven het
standpunt van de curator te bestuderen en hem uiterlijk in w eek 29 over haar
ziensw ijze te berichten.
Een ander punt dat uit het onderzoek naar de administratie naar voren is
gekomen is dat er in januari t/m februari 2020 nog medew erkers en
bedrijfsmiddelen aan zustervennootschap Natuurlijk Energie BV ter beschikking
zijn gesteld. De daar tegenover staande kosten zijn in kaart gebracht en
bedroegen EUR 6.066,70 (exclusief BTW ). Deze zijn aan Natuurlijk Energie BV
doorbelast. Natuurlijk Energie BV heeft deze kosten intussen op de
boedelrekening voldaan.
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Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden tussen de curator en de advocaat
van de debiteur over betaling van openstaande factuurbedragen ad EUR
242.804,66. Dit overleg heeft niet tot betaling geleid. De debiteur blijft van
mening dat hij gerechtigd is betaling op te schorten en de openstaande
factuurbedragen te verrekenen met de gestelde schade. De debiteur stelt
schade te hebben geleden als gevolg van de beëindiging van de tussen
partijen geldende overeenkomst. De curator is van mening dat de debiteur
eerst in schuldeisersverzuim verkeerde en als gevolg daarvan de juridische
acties die zijn gebruikt, de debiteur niet ten dienste stonden. Daarbij komt
dat de curator van mening is dat door het op initiatief van de debiteur met
onmiddellijke ingang beëindigen van de overeenkomst, het faillissement van
Smeets Electro is veroorzaakt. De curator heeft de debiteur aansprakelijk
gesteld voor de schade die als gevolg van de onrechtmatige beëindiging is
geleden.

08-10-2020
3

Met (de advocaat van) deze debiteur is over de aansprakelijkstelling van
mening gew isseld. Dat heeft niet geleid tot enige betaling of
betalingsvoorstel. Inmiddels heeft de curator – met toestemming van de
rechter-commissaris – de debiteur in rechte betrokken.
Tot op heden heeft de incasso van de overige nog openstaande debiteuren
niet tot betaling geleid. De curator heeft de verw achting dat hier geen
betaling zal volgen. In de komende verslagperiode zal hierover een definitief
standpunt w orden ingenomen.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie, overleg bank als pandhouder.
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Aanschrijven debiteuren, overleg debiteuren en bestuurder.
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Overleg debiteuren, opstellen dagvaarding.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 210.830,00
Toelichting vordering van bank(en)
Smeets Electro w erd samen met de aan haar verbonden
(groeps)vennootschappen gefinancierd door de Rabobank. Rabobank heeft
een vordering bij de curator ingediend ter hoogte van EUR 210.830,-. De
vordering heeft betrekking op een geldlening die is verstrekt aan RAM Smeets
Maasbracht Beheer BV en RAM Smeets Maasbracht Vastgoed BV. Voor de
terugbetaling van deze geldlening heeft Smeets Electro zich hoofdelijk
verbonden.
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Naast de verstrekte geldleningen zoals voormeld is er een
rekeningcourantkrediet verstrekt ten behoeve van Smeets Electro met een
maximale debetstand van EUR 150.000,-. Van deze kredietruimte is geen
gebruik gemaakt. De tw ee bankrekeningen die op naam van Smeets Electro
w erden aangehouden vertoonden op datum faillissement een positief saldo
van EUR 5.878,69 en EUR 3.247,31. Daarnaast w erd er ook een zogenaamde
"Bedrijfspaarrekening" aangehouden op naam van Smeets Electro; deze
rekening vertoonde op datum faillissement een positief saldo van EUR
3.044,68.
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De curator heeft vastgesteld dat Smeets Electro zich hoofdelijk had verbonden
voor de terugbetaling van de geldlening(en) verstrekt aan haar verbonden
(groeps)vennootschappen en tevens zekerheden in de vorm van pandrechten
op roerende zaken en debiteurenvorderingen had gevestigd voor de
terugbetaling van deze geldlening(en). De onderliggende financiering w as
echter verstrekt aan RAM Smeets Maasbracht Beheer BV en RAM Smeets
Maasbracht Vastgoed BV. Met het krediet is grond aangekocht, w aarop een
bedrijfslocatie gerealiseerd zou w orden.
Op het moment dat de Rabobank zou overgaan tot het uitw innen van de
zekerheden, gevestigd op de activa van Smeets Electro, betekent dit dat
Smeets Electro zou zijn uitgew onnen voor de schuld die haar als hoofdelijk
schuldenaar in de interne groepsverhouding niet aangaat. Op het moment dat
Smeets Electro voor deze schuld zou w orden uitgew onnen, zou er een
regresvordering ontstaan op Smeets Electro op RAM Smeets Maasbracht
Beheer BV en RAM Smeets Maasbracht BV.
De curator heeft de bestuurder van Smeets Electro, tevens bestuurder en enig
aandeelhouder van RAM Smeets Maasbracht Beheer BV en RAM Smeets
Maasbracht BV, gew ezen op de regresaanspraken die alsdan zouden
ontstaan. De bestuurder heeft getracht eventuele aanspraken vanuit de
boedel op deze vennootschappen te voorkomen en is in overleg te treden met
de Rabobank om te bezien of er mogelijkheden zijn voor de herfinanciering van
RAM Smeets Maasbracht Beheer BV en RAM Smeets Maasbracht BV.
Na uitvoerig overleg met bestuurder en Rabobank is overeenstemming bereikt
over de herfinanciering van RAM Smeets Maasbracht Beheer BV en RAM Smeets
Maasbracht BV. Dit heeft ertoe geleid dat Rabobank, Smeets Electro uit de
hoofdelijkheid heeft ontslagen en de door haar gevestigde zekerheden heeft
vrijgegeven.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Smeets Electro BV had diverse contracten voor de lease van bedrijfsbussen op
naam staan. In totaal zijn er 24 bedrijfsbussen geleased bij vier verschillende
leasemaatschappijen.
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De curator heeft per financial leaseobject onderzocht of er een redelijke kans
w as om bij verkoop en na aflossing van de betrokken leasemaatschappij een
overw aarde te realiseren. Dat blijkt niet het geval. Om die reden is er ook in
overleg met Rabobank besloten de betrokken leasemaatschappijen in de
gelegenheid te stellen de voertuigen retour te nemen, w aarna de
leasemaatschappijen zelf tot liquidatie daarvan zullen overgaan. Na verkoop
zal er van de leasemaatschappijen rekening en verantw oording w orden
verlangd.
Inmiddels zijn er 13 bedrijfsbussen retour genomen. Met de andere
leasemaatschappijen is de curator nog in overleg. Getracht w ordt ook deze
bedrijfsbussen op korte termijn uit te leveren.
In de achterliggende verslagperiode zijn alle bedrijfsbussen uitgeleverd. De
leasemaatschappijen zijn overgegaan tot het liquideren van de voertuigen. Na
verkoop zal verrekening plaatsvinden van de nog openstaande leasetermijnen.
De leasemaatschappijen zullen opgave doen van de bijgestelde vordering.
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Van PSA Finance w erden vijf bedrijfsbussen geleased. De voertuigen zijn door
PSA verkocht op een veiling. Na verrekening van de nog openstaande
leasetermijnen, resteert er naar verw achting een surplus dat aan de boedel
zal w orden afgedragen.
Na verrekening van de nog openstaande leasetermijnen, resteerde er nog
een surplus van EUR 10.412,23. PSA Finance heeft voormeld bedrag
inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Door de Rabobank zijn de gebruikelijke zekerheden gevestigd op inventaris,
voorraden, debiteuren en tegoeden. Het pandrecht op de inventaris,
voorraden, debiteuren en tegoeden is in onderzoek.
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Ervan uitgaand dat Rabobank zich als separatist in dit faillissement opstelt, zal
de boedel van Smeets Electro (in ieder geval) een regresvordering verkrijgen
ter hoogte van hetgeen zij aan Rabobank dient af te dragen. Zij betaalt alsdan
immers de (interne) schuld van de andere vennootschappen, RAM Smeets
Maasbracht Beheer BV en RAM Smeets Maasbracht Vastgoed BV.
Zie 5.1.

5.4 Separatistenpositie
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank claimt een pandrecht en kw alificeert derhalve separatist. In het
kader van de verkoop van verpande activa heeft de curator afspraken gemaakt
met de Rabobank over boedelbijdragen (zie 3.3 en 4.1.).

09-04-2020
1

Op dit moment heeft Rabobank een op verzoek van RAM Smeets Maasbracht
Beheer BV en RAM Smeets Maasbracht Vastgoed BV opgesteld
herfinancieringsvoorstel in beraad. Als de bank dit accepteert, dan leidt dit er
vermoedelijk toe dat Smeets Electro uit de eerder bedongen hoofdelijkheid
w ordt ontslagen en Rabobank de door haar geclaimde pandrechten zal
vrijgeven. Van uitw inning van Smeets Electro voor vorderingen van anderen is
alsdan geen sprake, w aardoor een regresvordering niet zal ontstaan.
Het herfinancieringsvoorstel dat door de bestuurder is ingediend, is door de
Rabobank geaccepteerd. Rabobank heeft in de herfinanciering Smeets Electro
BV ontslagen uit de hoofdelijkheid. Dit betekent dat de Rabobank geen
vordering meer heeft op Smeets Electro BV en als gevolg daarvan haar
geclaimde pandrechten ter zekerheid van terugbetaling van deze vordering,
vrij heeft gegeven.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben er zich een aantal crediteuren gemeld met een beroep
op het eigendomsvoorbehoud. Daarnaast hebben de financial
leasemaatschappijen zich de eigendom van de door hun geleasede voertuigen
voorbehouden.
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Op 3 april 2020 zijn crediteuren in de gelegenheid gesteld de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken af te halen. Voor de afspraken met de
leasemaatschappijen w ordt verw ezen naar 5.2
De curator is thans in afw achting van creditnota's en rekening en
verantw oording. Behoudens enkele voertuigen die zijn geleased, zijn voor
zover de curator thans bekend, alle aanspraken uit hoofde van
eigendomsvoorbehoud en overige eigendomsaanspraken afgew ikkeld.
Ongew ijzigd.
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De creditnota's zijn inmiddels ontvangen. De eigendomsvoorbehouden zijn
afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Tot op heden hebben er zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op heden hebben er zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zie hiervoor onder 3.3. Voor de verkoop van een deel van de bedrijfsmiddelen
en het rollend materieel is tussen de curator en de pandhouder een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen. Hetzelfde geldt voor de opbrengst
van de debiteurenincasso (zie 4.1.)

Toelichting
Zie 5.1.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordeling financierings- en zekerheidsdocumentatie. Afspraken met de bank
over de verkoop van verpande activa.

09-04-2020
1

Contact/overleg met de bank.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Het voortzetten van de onderneming, bleek gelet op het ontbreken van
onderhanden w erk, niet mogelijk.
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6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
Kort na het uitspreken van het faillissement heeft het faillissement van Smeets
Electro aandacht gekregen in de lokale media en vaktijdschriften op het gebied
van de PV-mark. Gelijktijdig heeft de curator een informatiememorandum
samengesteld om eventueel geïnteresseerde partijen van informatie te kunnen
voorzien.
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Een groot aantal partijen heeft zich bij de curator gemeld. De interesse
bestond met name in de overname van (technisch) personeel, onderhanden
w erk de voorraad (zonnepanelen) en overige installatiematerialen. Gelet op
het feit dat de samenw erking met Zonneplan reeds w as beëindigd, er om die
reden geen onderhanden w erk en ook voorraad maar w as, zijn veel
gegadigden afgehaakt.
Uiteindelijk zijn er 4 serieuze kandidaten overgebleven die na ondertekening
van een geheimhoudingsovereenkomst nadere (veelal, financiële) informatie
van de curator hebben ontvangen.
Uiteindelijk is met toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming
bereikt met de vennootschap Regio Service BV. Regio Service heeft een bod
uitgebracht van EUR 45.000,- (exclusief BTW ) op materialen, een deel van de
voorraad en een deel van het rollend materieel. Zij heeft haar bieding
uitgebracht onder de uitdrukkelijke voorw aarde dat ten minste 6
personeelsleden van Smeets Electro bij haar in dienst zullen treden.
Op verzoek van Regio Service is in de activaovereenkomst een ontbindende
voorw aarde opgenomen die haar de gelegenheid geeft om uiterlijk tot en met
15 april 2020 de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zij er – kort
samengevat – niet in is geslaagd ten minste 6 medew erkers aan zich te
binden. Na het verstrijken van deze termijn (zonder dat er van de ontbindende
voorw aarde gebruik is gemaakt) w orden de activa geleverd en dient de
overeengekomen koopprijs w orden voldaan.
Vanw ege de diefstal van het aanhangw agens met steiger (zie 3.3) en het feit
dat een deel van deze activa in de bieding van de doorstarter zijn opgenomen,
vindt er op dit moment overleg plaats met de doorstarter over bijstelling van
de koopsom.
Gebleken is dat Regio Service er niet in is geslaagd 6 of meer w erknemers aan
zich te binden. Regio Service heeft voorts besloten de ontbindende
voorw aarde in te roepen w aardoor de met haar beoogde transactie niet is
doorgegaan.
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6.5 Verantwoording
Zie 6.4.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
Toelichting
EUR 45.000,-, behoudens de vermindering die als gevolg van de diefstal zal
plaatsvinden.

Toelichting
Zie 6.4.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Met de bank is een boedelbijdrage van 10% overeengekomen over de
opbrengst van de verkochte activa voor zover die aan de bank toevalt.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verzamelen informatie van de onderneming i.v.m. verkoop/doorstart; overleg
met diverse partijen; doorstartonderhandelingen; opstellen
activaovereenkomst.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Smeets beschikt over digitale en fysieke administratie. De digitale administratie
is door de curator goeddeels veiliggesteld en gekopieerd.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is gedeponeerd op 1 augustus 2018;
De jaarrekening over 2018 is gedeponeerd op 13 maart 2019.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Smeets Electro w as een 'kleine vennootschap' in de zin van boek 2 BW . Ten
aanzien van haar jaarrekening geldt derhalve dat een accountantsverklaring
niet nodig w as.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.
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Ongew ijzigd.
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Smeets Electro is opgericht bij notariële akte van 29 juni 2017. Uit de akte
van oprichting blijkt dat er bij oprichting 50.000 aandelen zijn geplaatst met
een totaal geplaatst kapitaal van EUR 50.000,-.
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Uit de oprichtingsakte is gebleken dat de aandelen bij oprichting zijn
volgestort door het inbrengen van onder andere de activa uit de
eenmanszaak van de heer Smeets. De curator heeft de storting middels
inbreng van de eenmanszaak in onderzoek.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-04-2020
1

Toelichting
Kort voor faillissement zijn de tw ee motoren op naam van Smeets Electro
overgeschreven. De bestuurder heeft dit direct en uit eigener bew eging bij de
curator kenbaar gemaakt w aarna beide motoren aan de boedel ter beschikking
zijn gesteld en thans ten behoeve van Smeets Electro w orden geliquideerd.
Of sprake is van andere paulianeuze handelingen heeft de curator in
onderzoek.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Ongew ijzigd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.
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De curator heeft een aanvang gemaakt met het oorzakenrechtmatighedenonderzoek.
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Bij het veiligstellen van de administratie door Limits Consulting BV in opdracht
van de curator, is gebleken is dat op onjuiste gronden data w as gew ist van de
server. In overleg met de bestuurder en Limits Consulting BV is bekeken of de
gew iste data hersteld kon w orden. Limits Consulting BV heeft de data kunnen
herstellen en alsnog veiliggesteld. Met de bestuurder heeft overleg
plaatsgevonden over de kosten die daaraan zijn verbonden en hierover zijn –
met toestemming van de rechter-commissaris - afspraken gemaakt.
De curator heeft een quick-scan laten uitvoeren van de financiële
administratie van Smeets Electro. Dit onderzoek heeft onder andere inzicht
gegeven in de onderlinge rekening-courantposities van de aan Smeets
Electro gelieerde ondernemingen. Daarnaast is gebleken dat er lopende het
boekjaar 2019 interim dividend aan de aandeelhouder is uitgekeerd. De
curator is hieromtrent in overleg met de bestuurder.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Veiligstellen digitale administratie.
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Overleg Limits Consulting, bestuurder en rechter-commissaris over veiligstellen
(gew iste) data.
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Uitvoeren quick-scan administratie, overleg bestuurder.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator P.M.
Huur bedrijfsruimte en opslagloodsen boedelperiode EUR 9.501,51
Facturen garantstellingen P.M.
UW V P.M.

Toelichting
Ongew ijzigd.

Toelichting
Salaris curator P.M.
Huur bedrijfsruimte en opslagloodsen boedelperiode EUR 9.501,51
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UW V: EUR 131.238,30

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.841,40
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Toelichting
Betreft vordering Loonheffing januari 2020.
€ 5.874,40
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Toelichting
De vordering Loonheffing januari 2020 is door verrekeningen verlaagd.
Daarnaast heeft de Belastingdienst nog een aantal vorderingen m.b.t.
Motorrijtuigenbelasting over 2019/2020 en een vordering m.b.t.
Omzetbelasting bij de curator ingediend.
€ 856,00
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Toelichting
Door verrekeningen zijn diverse vorderingen verlaagd en/of volledig voldaan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet ingediend.
€ 173.950,14

09-04-2020
1

08-10-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 300,02
Toelichting
Betreft achterstallig loon van ex-w erknemer over januari 2020.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
41
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Toelichting
Dit betreft 40 voorlopig erkende concurrente crediteuren en 1 voorlopig
betw iste concurrente crediteur.
47
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Toelichting
Dit betreft 46 voorlopig erkende concurrente crediteuren en 1 voorlopig
betw iste concurrente crediteur.
49
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Toelichting
Dit betreft 48 voorlopig erkende concurrente crediteuren en 1 voorlopig
betw iste concurrente crediteur.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.163.423,53
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Toelichting
Dit totaalbedrag bestaat uit EUR 485.383,53 aan voorlopig erkende
concurrente crediteuren (daarbij de vordering van de bank inbegrepen) en EUR
678.040,- aan voorlopig betw iste concurrente crediteuren.
€ 977.794,12
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Toelichting
Dit totaalbedrag bestaat uit EUR 299.754,12 aan voorlopig erkende
concurrente crediteuren en EUR 678.040,- aan voorlopig betw iste concurrente
crediteuren.
€ 970.668,68
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Toelichting
Dit totaalbedrag bestaat uit EUR 292.628,68 aan voorlopig erkende
concurrente crediteuren en EUR 678.040,- aan voorlopig betw iste
concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven en summier beoordelen van crediteuren.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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9.2 Aard procedures
N.v.t.
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9.3 Stand procedures
N.v.t.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

09-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal duidelijk w orden of de verkoop van activa
aan Regio Service kan w orden afgerond. Zodra dat duidelijk is zal de verkoop
van de (resterende) activa ter hand w orden genomen. Daarnaast w orden de
overige geleasede bedrijfsbussen uitgeleverd. Ook zal w orden bekeken hoe de
inning van openstaande debiteuren ter hand w orden genomen. Daarnaast zal
een aanvang w orden gemaakt met het rechtmatighedenonderzoek en de
opgegeven oorzaak van het faillissement.
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In de komende verslagperiode w ordt de laatste activa verkocht en zal de
debiteurenincasso verder ter hand w orden genomen. Daarnaast zal het
onderzoek naar de rechtmatigheden en de opgegeven oorzaak van het
faillissement w orden voortgezet.
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In de komende verslagperiode zal de procedure voor de incasso van de
openstaande vordering op vaste opdrachtgever aanhangig w orden gemaakt.
Daarnaast zal het rechtmatighedenonderzoek w orden voortgezet.

08-10-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
8-4-2021
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10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

Disclaimer:
Hoew el de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is
samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid
daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar
is, nog niet geopenbaard kan w orden, of achteraf- bijgesteld dient te w orden.
Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste
perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten
w orden ontleend.
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Bijlagen
Bijlagen

