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Algemene gegevens
Naam onderneming
BEKA GROEP B.V., BEKA HOUTPRODUKTEN B.V., HOUTTECHNIEK GRAMSBERGEN
B.V. en ESW OOD B.V.

15-05-2019
1

Gegevens onderneming
de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
BEKA GROEP B.V.
BEKA HOUTPRODUKTEN B.V.
statutair gevestigd en v/h kantoorhoudende te Gramsbergen,
aan het adres Doorbraakw eg 31 (7783 DC),
HOUTTECHNIEK GRAMSBERGEN B.V.
statutair gevestigd te Amsterdam en v/h kantoorhoudende te Gramsbergen,
aan het adres Doorbraakw eg 31 (7783 DC),
en
ESW OOD B.V.
statutair gevestigd en v/h kantoorhoudende te Maasland, gemeente MiddenDelfland
aan het adres Graaf Dirk II laan 6 (3155 VB).

Activiteiten onderneming

15-05-2019
1

Activiteiten onderneming
De bedrijfsactiviteiten van curanda BEKA HP bestonden uit de (w ereldw ijde)
groothandel in een uitgebreid aantal (tropische en gecertificeerde)
houtsoorten. Curanda HTG w as actief op het gebied van houtbew erking
(w aaronder drogen, schaven, zagen en impregneren). HTG w as voor een
belangrijk deel van haar omzet afhankelijk van de opdrachten vanuit BEKA HP.
Na bew erking door HTG w erd het bew erkte hout verkocht door BEKA HP aan
afnemers in binnen- en buitenland. Daartoe zijn met name de grote
(tussen)groothandelsondernemingen voor de bouw bedrijven te rekenen. BEKA
Groep is de moedervennootschap van beide vennootschappen. De
bedrijfsactiviteiten van de besloten vennootschap Esw ood B.V. bestonden
(laatstelijk) louter uit het detacheren van de enige actieve w erknemer aan
BEKA HP.

15-05-2019
1

Met de afronding van de vorige verslaglegging beschreven kw esties is aan de
w erkzaamheden van de curator in de onderhavige faillissementen een einde
gekomen. De curator gaat daarom over tot het inzenden van dit eindverslag
met opheffingsvoorstel op de voet van artikel 16 Fw ten aanzien van alle in
de BEKA-Groep verbonden vennootschappen.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 59.693,29

15-05-2019
1

€ 59.699,32

19-09-2019
2

€ 59.703,58

14-01-2020
3

€ 75.882,08

27-08-2020
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
21-7-2015

15-05-2019
1

t/m
15-5-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 54 min

2

3 uur 30 min

3

4 uur 30 min

4

3 uur 24 min

5

6 uur 12 min

6

0 uur 54 min

7

21 uur 36 min

totaal

62 uur 0 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
a. Op faillissementsdatum w as tegen curandae geen procedure aanhangig.
b. Op faillissementsdatum w aren geen door curandae geëntameerde
procedures aanhangig.

15-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

1.4 Huur
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft in de eerdere verslagen de achtergronden en oorzaken van
het faillissement van de.in de BEKA Groep verbonden vennootschappen
besproken. Daarover zijn geen nieuw e bevindingen te melden.

15-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

15-05-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

Naar gebleken is, zijn in de onderhavige faillissementen voor het overige
geen (im)materiële baten (meer) te realiseren.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Vorderingen op directie
In vervolg op hetgeen omtrent dit onderdeel in het voorgaande openbaar
verslag is vermeld, heeft de curator met goedkeuring van de rechtercommissaris besloten om na ommekomst van de met de heer Huisman
getroffen betalingsregeling en bij gebrek aan concrete verhaalsmogelijkheden
deze kw estie jegens Stipw ood resp. hem in privé te laten rusten en geen
nadere rechtsmaatregelen te nemen.

15-05-2019
1

Eerder had de curator met toestemming van de rechter-commissaris reeds met
Enzian B.V. en haar bestuurder een minnelijke regeling bereikt, inhoudende
dat een bedrag van € 30.000,- tegen finale kw ijting aan de boedel w erd
voldaan. De hoogte van het bedrag van deze minnelijke regeling w as mede
ingegeven door de (maximale) verhaalsmogelijkheden.
Daarmee is deze kw estie afgehandeld.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

14-01-2020
3

Toelichting debiteuren
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 2de openbaar
verslag.

15-05-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 9e openbaar verslag.

15-05-2019
1

In aanvulling op hetgeen in het 2de en 9e verslag terzake de (overdracht van)
de debiteuren is aan-gegeven, merkt de curator op dat het recht op restitutie
van destijds door curandae afgedragen btw op oninbaar gebleken vorderingen
(als bedoeld in art. 29 lid 1 W et OB) niet in het kader van de doorstart is
overgedragen en bij de boedel is blijven rusten. De belastingdienst heeft nog
geen beslissing genomen ten aanzien van het btw -teruggaveverzoek.
Aangezien curanda BEKA HP derhalve het recht op btw -teruggave heeft
behouden, is zij gerechtigd tot het met de teruggave gemoeide bedrag zoals
dat nog dient te w orden vastgesteld door de belastingdienst.
Ondanks diverse contacten van de curator om de belastingdienst ertoe te
bew egen thans op korte termijn het btw -teruggaveverzoek af te handelen, is
deze kw estie door de fiscus nog niet afgehandeld. De reorganisatie van de
belastingdienst maakt dat dit dossier steeds voor langere tijd uit beeld geraakt
en door de curator vervolgens bij de fiscus w eer onder de aandacht moet
w orden gebracht. De status van dit dossier en het tijdspad van afhandeling
van de teruggave is op dit moment onduidelijk.

19-09-2019
2

De curator heeft na overleg met de rechter-commissaris de belastingdienst
onder bijvoeging van alle eerdere correspondentie andermaal verzocht om een
snelle afhandeling van het teruggaveverzoek met als extra argument dat de
rechter-commissaris erop heeft aangedrongen dat deze kw estie en daarmee
het faillissement op korte termijn afgew ikkeld dient te w orden en de
belastingdienst in casu niet binnen een redelijke termijn het verzoek heeft
afgehandeld.
In een eerste reactie daarop deelde men de curator mee dat het verzoek al
lang afgehandeld zou (dienen te) zijn, maar men de actuele status nog zou
uitzoeken. Vervolgens berichtte men de curator dat de teruggave inderdaad
niet is verleend omdat het verzoek (destijds) niet door middel van een
reguliere btw -aangifte is ingediend hetgeen bew eerdelijk w el zou moeten in
verband met de ingaande 2018 geldende btw -regelgeving betreffende btw terggave over oninbare debiteuren.
Aangezien de curator in verband met het tijdsverloop sedert
faillissementsdatum niet over de inloggegevens van de vennootschap in het
belastingportal beschikt en het de curator voorkomt dat e.e.a. – zoals
gebruikelijk bij alle andere belastingkantoren in soortgelijke gevallen –
rechtstreeks met de boedel kan w orden afgew ikkeld doordat de
belastingdienst eigener bew eging een beschikking houdende vaststelling en
toekenning van de OB-teruggave af te geven, is de fiscus verzocht de
teruggave op deze manier te formaliseren.

14-01-2020
3

Gedurende de afgelopen periode heeft de curator w erkzaamheden verricht
teneinde de laatstelijk nog voor afdoening resterende fiscale kw estie in het
gerede te brengen.
In vervolg op hetgeen hieromtrent in de vorige verslagperiode is opgemerkt,
kan de curator thans ten aanzien van de afhandeling door de belastingdienst
van het reeds geruime tijd geleden ingediende btw -teruggaveverzoek
meedelen dat de belastingdienst uiteindelijk door tussenkomst van een door

27-08-2020
4

de curator benaderde, andere behandelaar van de belastingdienst te
Amsterdam alsnog op de gebruikelijke w ijze een beschikking voor het
teruggevraagde bedrag op naam van de boedel heeft afgegeven. Aangezien
de curator zich eerder, ten tijde van het jaren geleden reeds ingediende
teruggaveverzoek volgens de destijds nog geldende regelgeving op het
standpunt had gesteld dat effectieve teruggave aan de boedel zou hebben
plaats te vinden, heeft de curator dat verzoek herhaald en om uitbetaling op
de boedelrekening verzocht.
In vervolg daarop ontving de curator onlangs daadw erkelijk uitbetaling van het
met het teruggaveverzoek gemoeide bedrag zonder dat de belastingdienst
zich op verrekening met de fiscale vennootschapsschulden heeft beroepen.
Daarmee is deze kw estie uiteindelijk tot tevredenheid afgehandeld.
De belastingdienst heeft te langen leste alsnog en op de gebruikelijke w ijze
een beschikking voor het teruggevraagde bedrag op naam van de boedel
afgegeven. Nadat de curator zich eerder, ten tijde van het jaren geleden reeds
ingediende teruggaveverzoek conform de destijds nog geldende regelgeving
op het standpunt had gesteld dat effectieve teruggave aan de boedel zou
hebben plaats te vinden, heeft de curator de fiscus herhaaldelijk verzocht om
daadw erkelijke uitbetaling op de boedelrekening.
In vervolg daarop ontving de curator uiteindelijk effectief de uitbetaling van het
met het teruggaveverzoek gemoeide bedrag, derhalve zonder verrekening met
de geformaliseerde fiscale vennootschapsschulden.
Onder verw ijzing naar hetgeen hieromtrent mede in het voorgaande openbaar
verslag is gemeld, kon hiermee de laatstelijk nog voor afdoening resterende
fiscale kw estie genoegzaam w orden afgehandeld.

23-12-2020
5

Zoals in het vorige verslag aangegeven is de curator erin geslaagd om van de
fiscus effectief de uitbetaling van het met de btw -teruggave gemoeide bedrag
in de boedel te ontvangen, derhalve zonder verrekening met de
geformaliseerde fiscale pre-faillissementsschulden zoals de belastingdienst in
een eerder stadium w enste. Aldus kon deze laatstelijk nog voor afdoening
resterende fiscale kw estie genoegzaam w orden afgehandeld.

30-03-2021
6

De belastingteruggave is geëffectueerd door uitbetaling van het daarmee
gemoeide bedrag op de boedelrekening.

08-07-2021
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die een beroep op het recht van retentie hebben
gedaan.

15-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die het recht van reclame jegens de boedel hebben
ingeroepen.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

15-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 1ste openbaar
verslag.

15-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 2de openbaar
verslag.

15-05-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Van de totale opbrengst ad € 3.329.000,00 is een bedrag ad € 3.163.000,00
aan de Rabobank ten goede gekomen.

15-05-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Terzake w ordt verw ezen naar vorenstaande.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-05-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 2de openbaar
verslag.

15-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 2de openbaar
verslag.

15-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 2de openbaar
verslag.

15-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Ten aanzien van dit onderdeel w ordt verw ezen naar het 12e openbaar
verslag.

15-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het uitgevoerde boekenonderzoek heeft geen aanleiding gegeven tot op deze
plaats te vermelden bijzonderheden.

15-05-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 214.224,06

15-05-2019

Toelichting
Het UW V heeft haar regresvordering w egens de definitieve loonaanspraken
over de boedelperiode ter verificatie aangemeld in het faillissement van BEKA
HP en HTG van respectievelijk € 161.125,77 en € 53.098,29.

1

De curator verw acht voor het overige dat geen andere boedelschulden
opkomen dan de algemene faillissementskosten verband houdend met de
behandeling en afw ikkeling van de faillissementen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.149.920,60

15-05-2019
1

Toelichting
De totale preferente vordering van de fiscus bedraagt per verslagdatum €
13.518,85 (Beka Groep B.V.), € 1.008.828,80 (Beka HP), € 95.406,- (HTG) en €
32.167,- (Esw ood B.V.).

8.3 Pref. vord. UWV
€ 100.756,01

15-05-2019
1

Toelichting
De totale preferente vordering van UW V bedraagt per verslagdatum €
55.348,81 (Beka HP), € 26.405,65 (HTG) en € 19.001,55 (Esw ood).

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.155,69

15-05-2019
1

Toelichting
De totale preferente vordering van Lococensus-Tricijn bedraagt per
verslagdatum € 200,29 (Beka Groep) en € 955,40 (Beka HP).

Toelichting
Voor het overige zijn geen andere preferente crediteuren opgekomen.

08-07-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
96

15-05-2019
1

Toelichting
Tot op heden hebben 15 (BEKA Groep), 60 (BEKA HP), 20 (HTG) respectievelijk
1 (Esw ood) cre-diteur(en) een vordering ter verificatie aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 8.324.190,72
Toelichting
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast jegens
BEKA Groep B.V. € 2.713.234,34, BEKA HP € 3.460.576,12, HTG € 2.148.694,56
en Esw ood € 1.685,70.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

15-05-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Naar de huidige stand van de boedel(s) is het niet aannemelijk dat na
voldoening van de algemene faillissementskosten w egens behandeling van de
faillissementen en de aangemelde boedelvorderingen van het UW V nog een
uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de prefaillissementscrediteuren.

15-05-2019
1

Inmiddels mag er gevoeglijk van w orden uitgegaan dat gelet op de stand van
de boedel(s) na voldoening van de algemene faillissementskosten geen
uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de opkomende
prefaillissementscrediteuren.

19-09-2019
2

Inmiddels kan definitief w orden geconcludeerd dat aan geen der in het
faillissement opkomende prefaillissementscrediteuren een uitkering kan
w orden gedaan.

27-08-2020
4

Inmiddels kan definitief w orden geconcludeerd dat aan geen der in het
faillissement opkomende prefaillissementscrediteuren een uitkering kan
w orden gedaan.

23-12-2020
5

Naar de huidige stand van de boedel en de omvang van de boedelschulden is
de conclusie gerechtvaardigd dat aan geen der in het faillissement opkomende
prefaillissementscrediteuren een uitkering kan w orden gedaan.

30-03-2021
6

Zoals reeds in het eerste openbaar verslag is vermeld, is in de onderhavige
faillissementen in overleg met de rechter-commissaris de volgende w ijze van
toerekening van baten en lasten gekozen.
Alle gefailleerde vennootschappen w aren nauw met elkaar verw even. Zij
vormden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, terw ijl er
jegens de Rabobank sprake w as van mede-aansprakelijkheid. W at betreft de
bedongen vergoeding w egens goodw ill en boedelbijdrage laat deze zich niet
verdelen over de respectievelijke boedels. Ook w as ten aanzien van de
opbrengst van het nodige materieel en overige activa niet volledig duidelijk
tot de boedel van w elke vennootschap deze w aren te rekenen. De
w erkzaamheden in de drie boedels overlappen elkaar in belangrijke mate,
zijn niet goed van elkaar te scheiden en komen (vrijw el) volledig aan alle
boedels ten goede.
De curator meende derhalve dat er goede grond w as om de gerealiseerde
opbrengsten in het faillissement van BEKA Groep te verantw oorden
aangezien enerzijds de toedeling aan de individuele vennootschappen van
de gerealiseerde opbrengst arbitrair is en zich anderzijds niet laat vaststellen
w elke faillissementskosten in c.q. ten behoeve van w elke vennootschap zijn
gemaakt.
In het andere geval achtte de curator termen aanw ezig om te verzoeken dat
alle boedels als hoofdelijk aansprakelijk w orden aangemerkt voor de
voldoening van salaris en verschotten van de curator.

08-07-2021
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Naar thans kan w orden geconcludeerd, zal na voldoening van de algemene
faillissementskosten en/of opgekomen boedelvordering(en) geen uitkering
plaatsvinden aan prefaillissementscrediteuren.
Alle voor behandeling en afw ikkeling vatbare kw esties zijn thans afgedaan
en de (relevante) totale schuldenpositie staat vast. De curator draagt hierbij
de alle onderhavige faillissementen voor voor opheffing bij gebrek aan baten
op de voet van art.16 Fw .

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Voor w at betreft de afhandeling van het btw -teruggaveverzoek w ordt
verw ezen naar onderdeel 4.2.

14-01-2020
3

Daarmee is deze kw estie afgew ikkeld.

27-08-2020
4

Onder verw ijzing naar bovenstaande is daarmee deze kw estie afgew ikkeld.

23-12-2020
5

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
Zoals in onderdeel 3.9 is opgemerkt, is de minnelijke regeling met dhr.
Huijsman ter delging van zijn rekening-courantschuld aan de vennootschap
met goedkeuring van de rechter-commissaris aldus afgerond en is de curator
niet voornemens om nadere maatregelen te nemen. De curator verw acht dat
de faillissementen kunnen w orden beëindigd, nadat de in de Inleiding en
onderdeel 4 van dit verslag genoemde fiscale kw estie is afgerond.

15-05-2019
1

De onderhavige faillissementen kunnen w orden voorgedragen voor opheffing,
zodra de hierna in onderdeel 10.4 genoemde kw estie zal zijn afgerond.

19-09-2019
2

De onderhavige faillissementen kunnen w orden voorgedragen voor opheffing,
zodra de hierna in onderdeel 10.4 genoemde kw estie zal zijn afgerond.

14-01-2020
3

Onder verw ijzing naar vorenstaande kunnen na afdoening van de fiscale
kw estie de faillissementen van BEKA Groep B.V. en de overige aan deze
holdingvennootschap verbonden vennootschappen w orden voorgedragen voor
beëindiging. De curator zal derhalve het nodige doen om de onderhavige
faillissementen af te w ikkelen. De curator verw acht in de komende
verslagperiode na afhandeling van de laatste w erkzaamheden het
(eind)verslag met daarbij behorende financiële verslaglegging te kunnen
voorbereiden en daarbij zijn opheffingsvoorstel in te dienen.

27-08-2020
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Na afdoening van voornoemde fiscale kw estie zullen de faillissementen van
BEKA Groep B.V. en de overige aan deze holdingvennootschap verbonden
vennootschappen w orden voorgedragen voor beëindiging. De curator zal in de
komende periode het nodige doen om de onderhavige faillissementen af te
w ikkelen. De curator verw acht in de komende verslagperiode na afhandeling
van de laatste w erkzaamheden het (eind)verslag met daarbij behorende
financiële verslaglegging te kunnen voorbereiden en daarbij zijn
opheffingsvoorstel in te dienen.

23-12-2020
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Na afdoening van voornoemde fiscale kw estie zullen de faillissementen van
BEKA Groep B.V. en de overige aan deze holdingvennootschap verbonden
vennootschappen kunnen w orden voorgedragen voor beëindiging in de vorm
van opheffing bij gebrek aan baten aangezien aan geen van de opkomende
prefaillissementscrediteuren een uitkering zal kunnen w orden gedaan. De
curator verw acht in de komende verslagperiode na afhandeling van de laatste
w erkzaamheden het (eind)verslag met daarbij behorende financiële
verslaglegging te kunnen voorbereiden en daarna een opheffingsvoorstel in te
dienen.

30-03-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het volgende periodieke faillissementsverslag kan de rechter-commissaris
binnen de w ettelijke verslagtermijn tegemoet zien. Uiteraard zal de curator in
voorkomend geval tussentijds verslag doen, voor zover zijn bevindingen
relevant zijn voor de voortgang en afw ikkeling van het onderhavige
faillissement.

15-05-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
De laatste op deze plaats te melden kw estie w elke nog voor afw ikkeling
vatbaar is, betreft de aan de belastingdienst verzochte teruggave van de
destijds door curanda afgedragen btw op de oninbaar gebleken vorderingen
als bedoeld in art. 29 lid 1 W et OB.
In reactie op het geruime tijd geleden bij de belastingdienst Amsterdam
ingediende teruggaveverzoek heeft de behandelaar om aanvullende informatie
verzocht ten aanzien van de gepleegde in-cassomaatregelen en specifieke
redenen van oninbaarheid van alle in de teruggave betrokken facturen op
regelniveau. De curator heeft om hieraan te kunnen voldoen veel moeite
ondervonden om aan deze informatie te komen als gevolg van de
terughoudende opstelling van de door-startende partij die destijds (de incasso
van) de handelsdebiteuren heeft overgenomen. Ook speelde daarbij een rol
dat administratieve systemen niet aansloten en de benodigde informatie
mettertijd ook niet meer altijd te reproduceren w as. Ook dienden curatoren
van failliete debiteuren benaderd te w orden om te vernemen omtrent concrete
vooruitzichten terzake betaling c.q. uitkering van nog openstaande facturen.
Ook de reacties daarop duurden lang.
Nadat die benodigde onderbouw ing aan de belastingdienst w as vertrekt, heeft
de curator geruime tijd echter (w ederom) van de belastingdienst niets
vernomen, ondanks diverse pogingen van de zijde van de curator om hierover
contact te leggen en een reactie te vernemen.
Vervolgens heeft de curator om af te zijn van de eventuele verdere discussie
met de belasting-dienst omtrent (mate van) oninbaarheid en toetsing van de
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voorliggende informatie van de curator over die oninbaarheid, de fiscus
verzocht zich in deze te laten leiden door de per 2017 gew ijzigde, aldus
versoepelde regelgeving met betrekking tot de te honoreren btw teruggaveverzoeken (buiten faillissement), aangezien sindsdien namelijk
debiteurenvorderingen uit hoofde van meer dan één jaar openstaande
facturen geacht w orden per begin 2018 van rechtsw ege oninbaar te zijn. Ook
in reactie daarop heeft de curator niet vernomen en mitsdien is er nog geen
beslissing van de belastingdienst op het teruggaveverzoek. Als gevolg van de
centralisatie van de belastingdienst is het bij belastingkantoor Amsterdam
vrijw el onmogelijk een behandelaar te bereiken. Deze hele kw estie vergt
helaas veel tijd. De curator hoopt deze in de komende periode te kunnen
afdoen. Daarna kunnen de faillissementen op korte termijn w orden beeindigd.
Zoals de curator hiervoor reeds in onderdeel 4.2 heeft uiteengezet, heeft de
belastingdienst nog geen beslissing genomen op het teruggaveverzoek. Als
gevolg van de centralisatie en vervolgens reorganisatie van de belastingdienst
is het onderhavige dossier herhaaldelijk buiten beeld geraakt en heeft de
curator veel moeite moeten doen om het terugverzoek vervolgens w eer onder
de aandacht te brengen en aan te dringen op een beslissing ter zake. Als
gevolg daarvan vergt de afhandeling van deze fiscale kw estie veel tijd.
Gelet op de hoogte van het met het teruggaveverzoek gemoeide bedrag, dient
deze kw estie te w orden afgew ikkeld alvorens de onderhavige faillissementen
kunnen w orden voorgedragen voor beëindiging.
De curator hoopt in de komende periode voor zover dat van hem afhangt, te
kunnen bew erkstelligen dat de belastingdienst een beslissing ten aanzien van
het teruggaveverzoek neemt en vervolgens de financiële afhandeling daarvan
kan plaatsvinden. Daarna kunnen de onderhavige faillissementen op korte
termijn w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten als bedoeld
in artikel 16 Faillissementsw et.

19-09-2019
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Zoals de curator hiervoor reeds in onderdeel 4.2 heeft uiteengezet, heeft de
belastingdienst nog geen beslissing genomen op het teruggaveverzoek, laat
staan het verzoek gehonoreerd.
Naar de mening van de curator dient het onderhavige verzoek door de fiscus
rechtstreeks met de boedel te w orden afgew ikkeld zonder dat de
belastingdienst daarvoor (opnieuw ) allerlei formele, administratieve of
organisatorische voorw aarden stelt of belemmeringen opw erpt.
Gelet op de hoogte van het met het teruggaveverzoek gemoeide bedrag, dient
deze kw estie te w orden afgew ikkeld alvorens de onderhavige faillissementen
kunnen w orden voorgedragen voor beëindiging.
De curator hoopt in de komende periode voor zover dat van hem afhangt, te
kunnen bew erkstelligen dat de belastingdienst een beslissing ten aanzien van
het teruggaveverzoek neemt en vervolgens de financiële afhandeling daarvan
kan plaatsvinden. Daarna kunnen de onderhavige faillissementen op korte
termijn w orden voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten als bedoeld
in artikel 16 Faillissementsw et.

14-01-2020
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Zoals de curator hiervoor reeds in onderdeel 4.2 heeft uiteengezet, heeft de
fiscus te langen leste het btw -teruggaveverzoek gehonoreerd en het daarmee
gemoeide bedrag uitbetaald.
Doordat het onderhavige verzoek door de fiscus rechtstreeks met de boedel is
afgew ikkeld, mag de fiscale kw estie als genoegzaam afgehandeld w orden
beschouw d.
Vervolgens kunnen de onderhavige faillissementen op korte termijn w orden
voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten als bedoeld in artikel 16
Faillissementsw et.

27-08-2020
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Zoals de curator hiervoor reeds in onderdeel 4.2 heeft uiteengezet, heeft de
fiscus te langen leste het btw -teruggaveverzoek gehonoreerd en vervolgens
het daarmee gemoeide bedrag aan de boedel voldaan.
Doordat het onderhavige verzoek door de fiscus rechtstreeks met de boedel is
afgew ikkeld, mag de fiscale kw estie als genoegzaam afgehandeld w orden
beschouw d.
Vervolgens kunnen de onderhavige faillissementen op korte termijn w orden
voorgedragen voor opheffing bij gebrek aan baten als bedoeld in artikel 16
Faillissementsw et.

23-12-2020
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Onder verw ijzing naar onderdeel 4.2 kan w orden vermeld dat de fiscus te
langen leste het btw -teruggaveverzoek heeft gehonoreerd en na de nodige
discussie vervolgens het daarmee gemoeide bedrag zonder verrekening aan
de boedel heeft voldaan.
Doordat het onderhavige verzoek door de fiscus alsnog rechtstreeks met de
boedel is afgew ikkeld, mag de fiscale kw estie als genoegzaam afgehandeld
w orden beschouw d.
De curator is voornemens om de onderhavige faillissementen op korte termijn
voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten als bedoeld in artikel 16
Faillissementsw et.

30-03-2021
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De curator heeft gedurende de afgelopen verslagperiode de laatste
(financiële) w erkzaamheden verricht om te komen tot indiening van het
(eind)verslag met daarbij behorende financiële verslaglegging en het
opheffingsvoorstel.
Onder verw ijzing naar hetgeen hiervoor in de Inleiding en onderdeel 8.7 is
opgemerkt w orden hierdoor de onderhavige faillissementen van BEKA Groep,
BEKA Houtprodukten, Houttechniek Gramsbergen en Esw ood voorgedragen
voor opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 FW , aangezien aan geen der
opkomende prefaillissementscrediteuren een uitkering kan w orden gedaan.
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