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mr. S. Boot
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Poldermans Las & Montagebedrijf BV

19-04-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poldermans Las &
Montagebedrijf BV, statutair gevestigd te Lent (gemeente Nijmegen) en
kantoorhoudende aan de Acacialaan 7 te (6663 EH) Lent, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel voor centraal Gelderland onder nummer 58265376.

19-04-2018
6

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel houdt Poldermans
Las en Montagebedrijf BV houdt zich bezig met het verrichten van las en
montage w erkzaamheden in de w eg- en w aterbouw , de burgerlijke- en
utiliteitsbouw , de industrie en offshore. Daarnaast stelt zij personeel ter
beschikking voor las- en montage w erkzaamheden ten behoeve van
installatiebedrijven.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 32.636,00

€ 27.654,94

€ 176.457,72

2014

€ 88.941,12

€ 31.957,59

€ 186.403,59

Toelichting financiële gegevens

19-04-2018
6

Toelichting financiële gegevens
Vooralsnog onbekend

19-04-2018
6

Uit de alsnog door het bestuur overgelegde kolommenbalansen volgen de
hiervoor genoemde financiële gegevens.

22-10-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

19-04-2018
6

Boedelsaldo
€ 0,00

19-04-2018
6

€ 0,00

24-04-2019
8

€ 0,00

24-10-2019
9

€ 0,81

23-04-2020
10

Toelichting
In februari 2020 heeft een bijschrijving plaatsgevonden van € 0,81 door de
bank w aar curanda een rekening hield.

€ 3.613,61

22-10-2020
11

€ 3.613,61

21-04-2021
12

€ 3.613,61

20-04-2022
14

Verslagperiode

Verslagperiode
van
20-10-2017

19-04-2018
6

t/m
16-4-2018
van
17-4-2018

22-10-2018
7

t/m
22-10-2018
van
23-10-2018

24-04-2019
8

t/m
24-4-2019
van
25-4-2019

24-10-2019
9

t/m
23-10-2019
van
24-10-2019

23-04-2020
10

t/m
22-4-2020
van
23-4-2020

22-10-2020
11

t/m
21-10-2020
van
22-10-2020

21-04-2021
12

t/m
20-4-2021
van
21-4-2021

20-10-2021
13

t/m
19-10-2021
van
20-10-2021
t/m
20-4-2022

Bestede uren

20-04-2022
14

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

8 uur 11 min

7

5 uur 40 min

8

1 uur 45 min

9

0 uur 40 min

10

11 uur 48 min

11

2 uur 6 min

12

0 uur 30 min

13

4 uur 18 min

14

5 uur 0 min

totaal

39 uur 58 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal 43 uur en 41 minuten.

19-04-2018
6

Bestede uren totaal 49 uur en 21 minuten.

22-10-2018
7

Bestede uren totaal: 51 uur en 6 minuten.

24-04-2019
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 3.467,04
totaal

€ 0,00

€ 3.467,04

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In het vorige verslag heb ik vermeld dat er nog een debiteur is die een bedrag
is verschuldigd van € 43.000,00. Deze vordering w ordt betw ist. De komende
verslagperiode zal ik beoordelen of het opportuun is deze debiteur in rechte te
betrekken.

19-04-2018
6

Voorts is mij uit de administratie gebleken dat er sprake is van drie rekeningcourantvorderingen, te w eten een vordering van € 14.568,00 op de heer
Poldermans prive, een vordering op Poldermans Beheer BV van € 11.564,00 en
een vordering op een derde van € 22.807,00. Ik heb aanspraak gemaakt op
betaling van deze bedragen. Vooralsnog is betaling uitgebleven. Inmiddels is
mij gebleken dat de derde w aarop een vordering bestaat, een vennootschap
betreft die is ontbonden. Ik zal de komende verslagperiode beoordelen of het
opportuun is de heer Poldermans prive en Poldermans beheer bv in rechte te
betrekken.
Van een boedelbijdrage is geen sprake. De opbrengst komt geheel toe aan de
boedel.
In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de Belastingdienst over
de openstaande vorderingen van Poldermans Beheer BV en Poldermans privé.
Ook is in de afgelopen verslagperiode met Poldermans over deze rekeningcourantvorderingen gesproken. Alhoew el deze niet w orden betw ist, is er tot
op heden ondanks vordering daartoe, niet betaald. Poldermans gaf
desgevraagd te kennen dat hij pas over enige tijd ruimte heeft om te betalen
en dat hij dan een betalingsvoorstel zal doen.

22-10-2018
7

In de afgelopen verslagperiode heeft Poldermans een betalingsvoorstel
gedaan. Poldermans gaf al eerder aan met de curator een regeling te w illen
treffen, omdat hij (en Poldermans Beheer BV) niet in staat is om de volledige
vordering te voldoen. Dat voorstel w as echter niet onderbouw d en
rekenkundig niet correct en is bijgevolg niet geaccepteerd. Aan Poldermans is
verzocht om opnieuw - onderbouw d - een voorstel te doen, w aarbij de curator
zich echter het recht heeft voorbehouden om beide vorderingen alsnog volledig
te incasseren. Ten tijde van het doen van dit verslag is (nog) geen voorstel
ontvangen.

24-04-2019
8

In de afgelopen verslagperiode heeft Poldermans w elisw aar opnieuw een
voorstel gedaan, maar w ederom is dit voorstel niet onderbouw d.
In de komende verslagperiode zal Poldermans een laatste maal in de
gelegenheid w orden gesteld om een voorstel te doen dat de curator
convenieert.

24-10-2019
9

Poldermans heeft aan de curator voorgesteld om 30% van de vorderingen op
hem in privé, derhalve € 4.370,52 (oorspronkelijk € 14.568,40) en 30% van de
schuld van Poldermans Beheer BV, dus € 3.469,19 (oorspronkelijk € 11.563,98)
elk in drie maandelijkse termijnen aan de boedel te voldoen.
Inmiddels heeft Poldermans op beide vorderingen in totaal € 3.612,80 betaald.
Hij komt de betalingstermijnen echter niet na.

22-10-2020
11

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft Poldermans het nog openstaande
bedrag niet betaald. Hij heeft desgevraagd verklaard dat zijn omzetten

21-04-2021

vanw ege de coronapandemie zodanig zijn achtergebleven dat hij niet in staat
is om het verschuldigde nu te voldoen. Hij heeft daarbij w el aangegeven dat hij
enkele nieuw e opdrachtgevers heeft, w aardoor hij verw acht in mei w el te
kunnen betalen.

12

Ook in de afgelopen verslagperiode heeft Poldermans niet betaald. Hij heeft
aangegeven dat w el te w illen doen, maar door zakelijke tegenvallers lukt dat
nu niet.

20-10-2021
13

Op 11 januari 2022 is Poldermans in staat van faillissement verklaard. De
vordering zal ter verificatie w orden ingediend.

20-04-2022
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetting van de (debiteuren)incasso.

19-04-2018
6

Met de Belastingdienst is (w ederom) overleg gezocht over de incasso van deze
vorderingen. Poldermans is thans gesommeerd om tot betaling over te gaan.

22-10-2018
7

Ook in de afgelopen verslagperiode is Poldermans gesommeerd om tot
betaling over te gaan. In de komende verslagperiode zal alsnog w orden
getracht de vorderingen te incasseren dan w el met Poldermans
dienaangaande regelingen te treffen.

24-04-2019
8

Uiteindelijk heeft in de afgelopen verslagperiode een gesprek met Poldermans
plaatsgevonden. Die heeft erin geresulteerd dat Poldermans heeft
aangeboden om een deel van de vordering van de curator zal betalen. Aan dat
aanbod zijn w el voorw aarden verbonden. Ten tijde van het doen van dit
verslag heeft hij toegezegd te betalen, maar dat (nog) niet gedaan.

23-04-2020
10

In de afgelopen verslagperiode is w ederom met Poldermans gecorrespondeerd
over het uitblijven van betaling.

22-10-2020
11

Ook in deze afgelopen verslagperiode is met Poldermans gecorrespondeerd
over het uitblijven van betaling van hetgeen hij aan de boedel verschuldigd is.

21-04-2021
12

Met Poldermans is in de afgelopen verslagperiode gesproken en
gecorrespondeerd over de betalingsregeling.

20-10-2021
13

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
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
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding lijkt op het eerste gezicht voldoende toegankelijk en te
voldoen aan de daaraan te stellen eisen.

19-04-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2014 diende uiterlijk 31 januari 2016 te w orden
gedeponeerd. Dat is echter niet gebeurd.

22-10-2018
7

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ik onderzoek dat nog.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

19-04-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

19-04-2018
6

Ik onderzoek dat nog.

Toelichting

22-10-2018
7

Alhoew el, vanw ege het niet deponeren van de jaarrekening over 2014, het
bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en vermoed w ordt dat
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement,
zijn er voorshands nog geen bijkomende gedragingen en/of handelingen van
het bestuur bekend die tot de conclusie zouden moeten leiden dat het bestuur
aansprakelijk gehouden zou moeten w orden voor het tekort in het
faillissement.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

19-04-2018
6

In de afgelopen verslagperiode is mij gebleken van een aantal feiten die
mogelijk duiden op paulianeus handelen. Ik heb de heer Poldermans daarvan
op de hoogte gebracht. Ik voer hierover nog een discussie.

Toelichting

24-04-2019
8

Na gesprekken met Poldermans en overlegging van stukken uit de
administratie lijkt te volgen dat van paulianeus handelen geen sprake is
gew eest.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Ik zal de onderzoeken zoals hierboven aangegeven voortzetten en trachten af
te ronden. In de komende verslagperiode w ordt ook overleg gevoerd met de
Belastingdienst, ook in het kader van de incasso van vorderingen op
Poldermans Beheer BV en Poldermans privé.

19-04-2018
6

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond.

24-04-2019
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
19-04-2018
Toelichting

6
Tot op heden is het salaris van de curator als boedelvordering verschuldigd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.993,53

19-04-2018
6

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend van € 17.993,53.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 27.370,23

19-04-2018
6

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering ingediend van € 27.370,23.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.568,10

19-04-2018
6

Toelichting
Tw ee voormalig w erknemers hebben een preferente vordering ingediend. De
hoogte van de preferente crediteuren bedraagt € 6.568,10.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

19-04-2018
6

Toelichting
Op dit moment hebben zich bij mij 12 crediteuren gemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 145.958,31

19-04-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog kan ik geen uitspraken doen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.

19-04-2018
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Zodra zich crediteuren melden, zal ik hun vorderingen plaatsen op de lijst van
voorlopig erkende dan w el betw iste vorderingen.

19-04-2018
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal ik de rechtmatigheidsonderzoeken
uitvoeren/voortzetten. Tevens zal ik proberen de nog openstaande
vorderingen alsnog te incasseren.

19-04-2018
6

De gesprekken die met het bestuur zijn gevoerd over de betaling van de
rekening-courantvorderingen hebben (nog) niet tot betaling aan de boedel
geleid. In de komende verslagperiode zal de incasso nog w orden voortgezet.

22-10-2018
7

In de afgelopen verslagperiode heeft Poldermans een voorstel gedaan dat de
curator echter niet convenieert. Aan Poldermans is verzocht om te betalen dan
w el een beter voorstel te doen. Ten tijde van het doen van dit verslag is de
curator in afw achting van een dergelijk voorstel.

24-04-2019
8

In de komende verslagperiode zal Poldermans voor de laatste maal in de
gelegenheid w orden gesteld om op minnelijke w ijze de vorderingen van de
boedel op hem privé en op Poldermans Beheer BV af te w ikkelen.

24-10-2019
9

Met Poldermans is onder voorw aarden (bijvoorbeeld van stipte betaling) een
betalingsregeling overeen gekomen, zie hoofdstuk 4 van dit verslag. Deze
regeling zal in de komende verslagperiode nog lopen.

23-04-2020
10

Een gedeelte van de vordering is door Poldermans inmiddels voldaan. Hij heeft
toegezegd in de komende verslagperiode het restant te zullen voldoen.

22-10-2020
11

Als Poldermans in de komende verslagperiode betaalt hetgeen hij aan de
boedel schuldig is, dan zijn er verder geen w erkzaamheden meer te verrichten
in het faillissement.

21-04-2021
12

In de komende verslagperiode zal w orden getracht om alsnog betaling te
verkrijgen.

20-10-2021
13

Nu Poldermans privé in staat van faillissement verkeert en de curator heeft
begrepen dat uit dat faillissement geen uitkering is te verw achten en er
verder ook geen w erkzaamheden meer zijn te verrichten in dit faillissement,
zal het w orden voorgedragen voor opheffing.

20-04-2022
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling kan ik vooralsnog geen uitlatingen doen.

19-04-2018
6

Het faillissement zal w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan
baten. Dit verslag is tevens eindverslag.

20-04-2022
14

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie sub 10.1

Bijlagen
Bijlagen

19-04-2018
6

