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

10
20-04-2022
F.08/18/27
NL:TZ:0000022911:F001
17-01-2018

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr A.T. Brouwer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Beplatings Groep Nederland B.V.

13-06-2018
2

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister: groothandel in hout en plaatmateriaal,
handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouw materialen.

13-06-2018
2

Volgens de directie bestonden de bedrijfsactiviteiten grotendeels uit het
verkopen en plaatsen van kozijnen en dakkapellen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 463.008,32

€ 93.096,13

€ 217.450,73

2016

€ 314.338,16

€ 16.984,32

€ 83.881,08

Toelichting financiële gegevens
De hierboven genoemde cijfers zijn afkomstig uit de administratie van de
vennootschap en zijn niet gecontroleerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

13-06-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

Boedelsaldo

13-06-2018
2

Boedelsaldo
€ 5.350,00

13-06-2018
2

Toelichting
In verslagperiode 2 heeft een tw eetal debiteuren (deel)betalingen voldaan (zie
hierna rubriek 4).

€ 6.950,00

02-10-2018
3

Toelichting
In verslagperiode 3 zijn opnieuw debiteurenbetalingen ontvangen (zie rubriek
4).

€ 1.470,45

02-01-2019
4

€ 13.559,45

14-10-2019
5

Toelichting
In verslagperiode 5 zijn opnieuw debiteurenbetalingen ontvangen.

€ 13.997,12

14-01-2020
6

Toelichting
In verslagperiode 6 zijn er debiteurenbetalingen ontvangen en zijn er
deurw aarderskosten betaald.

€ 14.535,48

14-10-2020
7

Toelichting
In verslagperiode 7 zijn er debiteurenbetalingen ontvangen.

€ 4.283,83

14-01-2021
8

Toelichting
Zie financieel verslag.

€ 11.283,83

14-04-2021
9

Toelichting
Zie financieel verslag.

€ 27.452,15
Toelichting
Zie financieel verslag.

Verslagperiode

20-04-2022
10

Verslagperiode
van
24-2-2018

13-06-2018
2

t/m
12-6-2018
van
13-6-2018

02-10-2018
3

t/m
1-10-2018
van
2-10-2018

02-01-2019
4

t/m
1-1-2019
van
1-1-2019

14-10-2019
5

t/m
15-10-2019
van
15-10-2019

14-01-2020
6

t/m
8-1-2020
van
8-1-2020

14-10-2020
7

t/m
14-10-2020
van
14-10-2020

14-01-2021
8

t/m
13-4-2021
van
13-1-2021

14-04-2021
9

t/m
13-4-2021
van
14-4-2021
t/m
13-4-2022

Bestede uren

20-04-2022
10

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

28 uur 24 min

3

18 uur 48 min

4

4 uur 18 min

5

20 uur 0 min

6

2 uur 0 min

7

14 uur 36 min

8

8 uur 24 min

9

1 uur 24 min

10

13 uur 42 min

totaal

111 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Tijdsbesteding verslagperiode 1: 14,4 uur
Tijdsbesteding verslagperiode 2: 14,0 uur

13-06-2018
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de
heer M. Pennings.

13-06-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend: geen.

13-06-2018
2

1.3 Verzekeringen
Voor zover de curator bekend, lopen er geen verzekeringen (meer).

13-06-2018
2

1.4 Huur
De onderneming huurde een bedrijfspand aan de Ir. Schiffstraat 35 te
Enschede. Volgens de directie w as de huur al voor faillissement (in december
2017) beëindigd. Nu de curator hierover geen documentatie heeft ontvangen,
heeft hij de huurovereenkomst
bij brief van 15 februari 2018 zekerheidshalve (nogmaals) opgezegd.

13-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Pennings heeft verklaard dat hij de oproep voor de
faillissementszitting niet had gezien en daarom niet aanw ezig w as bij de
zitting. Hij had ook enkele w eken voordien nog een bedrag betaald; deze
schuldeiser had niet genoeg geduld, normaal gesproken w aren dit soort
kw esties w el op te lossen.
Uiteindelijk heeft de heer Pennings besloten om niet in verzet te gaan, omdat
de activiteiten toch al vrijw el stillagen, het personeel w egliep en
servicew erkzaamhedenniet meer konden w orden verricht.

13-06-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

13-06-2018
2

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

13-06-2018
2

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-1-2018

5

(ex)-personeelsleden conform opgaaf directie

28-2-2018

1

een nader (ex-)-personeelslid heeft zich bij de curator gemeld,
w aarna de curator (zekerheidshalve) tot het aanzeggen van
ontslag is overgegaan.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Correspondentie personeel, UW V.

13-06-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
-

13-06-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
-

13-06-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de directie zijn er geen bedrijfsmiddelen. Monteurs gebruikten bij
montagew erkzaamheden hun eigen gereedschap, aldus de directie.

13-06-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op 20 november 2017 heeft de Belastingdienst (bodem)beslag gelegd op
diverse zaken die op dat moment aanw ezig w aren in de bedrijfsruimte van
gefailleerde. Volgens de directie zouden al deze zaken eigendom zijn van een
tw eetal derden. De curator heeft inmiddels contact met deze derden
opgenomen teneinde na te gaan of dit juist is en heeft hen in dat kader ook op
de hoogte gesteld van het gelegde (bodem)beslag. Dit contact heeft
vooralsnog niet tot nieuw e inzichten geleid.

13-06-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
-

13-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens de directie zijn er geen voorraden, omdat er op projectbasis w erd
gew erkt. Van onderhanden w erk is evenmin sprake, omdat de
bedrijfsactiviteiten sinds december 2017 feitelijk stilliggen.

13-06-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
-

13-06-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Van andere activa is de curator (vooralsnog) niets gebleken.

13-06-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
-

13-06-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 21.037,40

€ 10.027,08

€ 0,00

totaal

€ 21.037,40

€ 10.027,08

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Volgens de directie bedraagt het debiteurensaldo € 22.850,--, verdeeld over 3
debiteuren. De curator heeft hierover onderliggende stukken opgevraagd bij
de directie, w elke stukken deels zijn ontvangen. Met tw ee debiteuren is
inmiddels contact gelegd. In de komende verslagperiode zal de curator nadere
stukken verzamelen en de incasso van de debiteuren verder ter hand nemen.

13-06-2018
2

Verslag 2:
1. Ten aanzien van de eerste debiteur (vordering € 3.150,--) is gebleken
dat er sprake is van een betalingsregeling; die betalingsregeling w ordt
door de boedel voortgezet. Er w ordt maandelijks een bedrag ad € 600,-afbetaald op de vordering. Daarnaast w as sprake van een probleem met
een hordeur. Hiervoor is een korting ad € 120,-- verleend.
2. Ten aanzien van de tw eede debiteur (vordering € 10.000,--) w as sprake
van een probleem met ventilatieroosters bij de geïnstalleerde kozijnen.
Derhalve is, na overleg met de rechter-commissaris, een korting ad €
2.412,56 verleend (zijnde de herstelkosten). Daarnaast heeft debiteur
aangegeven dat er tw ee deelbetalingen ad € 500,-- contact zouden
hebben plaatsgevonden. Dit w erd door de directie en een oudw erknemer bevestigd, zodat ook dit bedrag in mindering is gebracht op
de vordering. Ten aanzien van het restant w ordt de reeds voor
faillissement overeengekomen betalingsregeling (€ 500,-- per maand)
voortgezet.
3. Ten aanzien van de derde debiteur: met deze debiteur w ordt
gecorrespondeerd. De vordering w ordt vooralsnog betw ist.

In deze verslagperiode is in totaal een bedrag ad € 1.600,-- aan
debiteurenbetalingen ontvangen.

02-10-2018
3

In deze verslagperiode is in totaal een bedrag ad € 1.000,-- aan
debiteurenbetalingen ontvangen.

02-01-2019
4

In deze verslagperiode is in totaal een bedrag ad € 1.000,-- aan
debiteurenbetalingen ontvangen.
De debiteurenportfeuille bestaat uit drie debiteurenvorderingen, w aarvan één
vordering moeilijk te incasseren is gebleken omdat daarvan geen stukken zijn
aangetroffen in de administratie. Ten aanzien van de overige tw ee vorderingen
heeft de curator betalingsregelingen getroffen; in totaal staat thans er nog
een bedrag ad € 1.087,44 open. Naar verw achting kan de debiteurenincasso
(afgezien van de reeds genoemde moeilijk incasseera vordering ) in de
komende verslagperiode w orden afgeond.

14-10-2019
5

Ter zake de debiteur w aarmee de curator een betalingsregeling heeft
getroffen heeft in de afgelopen verslagperiode tw ee deelbetalingen gedaan.
De verw achting is dat de debiteurenw erkzaamheden in de komende
verslagperiode kunnen w orden beëindigd.

14-01-2020
6

De debiteur heeft de laatste deelbetaling uitgevoerd, reden w aarom alle
w erkzaamheden ten aanzien van de debiteurenportefeuille thans zijn
afgerond.

14-10-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie debiteuren, directie.

13-06-2018
2

Correspondentie debiteur.

14-01-2020
6

Correspondentie.

14-10-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

13-06-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Tot nu toe zijn er geen vorderingen van/door banken ingediend.

5.2 Leasecontracten
Volgens de directie w aren er lease-auto's, maar zijn deze lease-auto's reeds
voor faillissement ingeleverd en zijn de betreffende leaseovereenkomsten
beëindigd. De betrokken leasemaatschappij, Innovation Lease B.V., heeft
inmiddels een (restant)vordering ingediend in het faillissement.

13-06-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover de curator bekend, zijn er geen zekerheden verstrekt.

13-06-2018
2

5.4 Separatistenpositie
-

13-06-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Enkele creditueren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud,
echter de betrokken zaken bleken niet meer aanw ezig.

13-06-2018
2

5.6 Retentierechten
Tot nu toe hebben zich geen crediteuren beroepen op een retentierecht.

5.7 Reclamerechten

13-06-2018
2

5.7 Reclamerechten
Tot nu toe hebben enkele creditueren zich beroepen op het recht van reclame,
echter de betrokken zaken bleken niet meer aanw ezig.

13-06-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

13-06-2018
2

Toelichting
-

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
-

13-06-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten w aren voor faillissement reeds gestaakt. De curator heeft deze
activiteiten niet w eer opgestart.

13-06-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
-

13-06-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
-

13-06-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

13-06-2018
2

6.5 Verantwoording
-

13-06-2018
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

13-06-2018
2

-

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

13-06-2018
2

-

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
-

13-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In verslagperiode 2 heeft de curator een aanvang gemaakt met het onderzoek
naar de administratie. Dit onderzoek loopt nog.

13-06-2018
2

De curator heeft het onderzoek naar de administratie afgerond. De
(voorlopige) conclusie is dat de administratie niet op orde is. De curator heeft
de directie van zijn (voorlopige) conclusie op de hoogte gesteld. In de
komende verslagperiode zal deze conclusie w orden besproken met de directie.

02-10-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening m.b.t. het boekjaar 2014 is gedeponeerd op 5 maart 2016. Dit
is ruim 2 maanden later dan de maximale deponeringstermijn (13 maanden na
einde boekjaar) en daarom te laat.

13-06-2018
2

De jaarrekeningen m.b.t. de boekjaren 2015 (max. 13 maanden na einde
boekjaar) en 2016 (max. 10 maanden en 8 dagen na einde boekjaar) zijn niet
gedeponeerd. Dit leidt eveneens tot een schending van de deponeringsplicht.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t. De vennootschap is niet controleplichtig.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

13-06-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Naar de stortingsverplichting op de aandelen is nog geen onderzoek gedaan.

13-06-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

13-06-2018
2

In onderzoek.

Toelichting

02-10-2018
3

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur loopt nog (in samenhang met het
onderzoek naar de administratie).

Ja

02-01-2019
4

Toelichting
De curator heeft geconcludeerd dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en
heeft de directie aansprakelijk gesteld. Er heeft vervolgens een gesprek
plaatsgevonden en de directie heeft toegezegd diverse (ontbrekende) stukken
alsnog aan te leveren. Tot nu toe is dit niet gebeurd.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

13-06-2018
2

Toelichting
Gebleken is dat hangende de faillissementsaanvraag nog een betaling ad €
1.000,-- is gedaan aan de aanvrager. Dit bedrag is teruggevorderd en
inmiddels ontvangen op de faillissementsrekening.
Overigens: in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In navolging van het voorgaande heeft de curator de bestuurder aansprakelijk
gesteld in het kader van onbehoorlijk bestuur. Voor w at betreft de procedure
w ordt verw ezen naar rubriek 9.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

14-01-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en onderzoek administratie.

13-06-2018
2

Correspondentie directie, diverse betrokkenen.

02-10-2018
3

Correspondentie en bespreking directie.

02-01-2019
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 2,40

13-06-2018
2

Toelichting
Kadasterkosten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 88.294,00

13-06-2018
2

€ 91.765,00

02-10-2018
3

Toelichting
De fiscale vordering ziet o.m. op loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.

€ 93.913,00

14-01-2021
8

Toelichting
De fiscale vordering ziet o.m. op loonheffingen, omzetbelasting en
vennootschapsbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 5.341,62

8.4 Andere pref. crediteuren

13-06-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 15.490,98

13-06-2018
2

Toelichting
Het GBLT en een oud-w erknemer hebben vorderingen ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
7

13-06-2018
2

8

02-10-2018
3

9

02-01-2019
4

10

14-10-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 22.253,46

13-06-2018
2

€ 69.007,91

02-10-2018
3

€ 70.115,53

02-01-2019
4

€ 83.880,63

14-10-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-06-2018
2

Het faillissement zal vereenvoudigd w orden afgew ikkeld, w aarbij een (klein)
gedeelte van de preferente crediteuren een uitkering kan verw achten en er
geen uitkering kan w orden gedaan aan de concurrente crediteuren.

20-04-2022
10

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie crediteuren.

13-06-2018
2

Correspondentie crediteuren.

02-10-2018
3

Correspondentie crediteuren.

14-10-2019
5

Correspondentie crediteuren.

14-01-2021
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
-

13-06-2018
2

de heer. M. Pennings, bestuurder van de vennootschap.

14-01-2020
6

9.2 Aard procedures
-

13-06-2018
2

Bestuurdersaansprakelijkheid; e.e.a. in navolging van het onder rubriek 7
beschrevene.

14-01-2020
6

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
-

13-06-2018
2

De dagvaarding is betekend en aangebracht bij de rechtbank. Namens de
gedaagde heeft zich mr. J.M. W agenaar gesteld. Ter zake staat de procedure
voor antw oord op 5 februari a.s.

14-01-2020
6

In het voorjaar (april 2020) w as er reeds een comparitie gepland, maar in
verband met de corona-omstandigheden is die comparitie door de rechtbank
geannuleerd en is er een extra schriftelijke ronde gelast (repliek en dupliek).
Thans heeft repliek en dupliek plaatsgevonden en heeft de rechtbank bij
tussenvonnis bepaald dat een comparitie (alsnog) w enselijk is. De comparitie
staat gepland op 4 november a.s.

14-10-2020
7

Partijen zijn tijdens de comparitie tot elkaar gekomen en hebben ten aanzien
van de financiële component van de discussie een regeling getroffen. De
bestuurder betaalt aan de boedel een bedrag ad € 42.000,-- in 12
maandelijkse termijnen van € 3.500,--. De eerste deelbetaling heeft inmiddels
plaatsgevonden en de curator zal de komende periode de naleving van de
regeling monitoren.

14-01-2021
8

Ten aanzien van de niet-financiële component hebben partijen afgesproken
dat de rechter eindvonnis zal w ijzen. De rechter heeft op 23 december 2020
eindvonnis gew ezen, w aarbij de rechter het door de curator gevorderde
bestuursverbod heeft toegew ezen. Dit bestuursverbod zal in w erking treden
op het moment dat het vonnis in kracht van gew ijsde is gegaan. De procedure
is daarmee afgerond en de w erkzaamheden zijn daarmee (vooralsnog)
afgerond.
Het vonnis is in de afgelopen periode in kracht van gew ijsde gegaan en
daarmee is het bestuursverbod in w erking getreden. Daarmee zijn
voornoemde onderdelen van de procedure afgerond en dient uitsluitend de
betalingsregeling nog te w orden afgerond.

14-04-2021
9

9.4 Werkzaamheden procedures
-

13-06-2018
2

Opstellen dagvaarding, correspondentie advocaat w ederpartij.

14-01-2020
6

Opstellen processtukken, correspondentie advocaat w ederpartij/rechtbank.

14-10-2020
7

Comparitie/schikking partijen. Correspondentie advocaat
w ederpartij/rechtbank.

14-01-2021
8

Correspondentie rechtbank inz. bestuursverbod.

14-04-2021
9

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In verslagperiode 3 zal de debiteurenincasso verder w orden opgepakt.
Daarnaast zal het onderzoek naar de administratie w orden voortgezet.

13-06-2018
2

In de komende verslagperiode verw acht de curator het onderzoek m.b.t. de
administratieplicht en het onbehoorlijk bestuur te kunnen afronden. Verder zal
de debiteurenincasso w orden voortgezet.

02-10-2018
3

In de komende verslagperiode zal de bestuurdersaansprakelijkheidskw estie
verder w orden opgepakt. Daarnaast zal de debiteurenincasso w orden
voortgezet.

02-01-2019
4

Komende verslagperiode zal de bestuurdersaansprakelijkheidskw estie w orden
voortgezet. De debiteurenincasso's w orden daarnaast eveneens voortgezet.

14-10-2019
5

Komende verslagperiode w ordt de procedure voortgezet en de verw achting is
dat de debiteurenincasso kan w orden afgerond.

14-01-2020
6

Komende verslagperiode w ordt de procedure voortgezet.

14-10-2020
7

Nu de procedure is afgerond en partijen een regeling hebben getroffen ten
aanzien van de financiële component van de discussie, zijn de inhoudelijke
w erkzaamheden afgerond. De komende periode zal de curator de naleving van
de regeling monitoren.

14-01-2021
8

Nu de procedure is afgerond en partijen een regeling hebben getroffen ten
aanzien van de financiële component van de discussie, zijn de inhoudelijke
w erkzaamheden afgerond. De komende periode zal de curator de naleving van
de regeling monitoren.

14-04-2021
9

De financiële component is inmiddels - na diverse incassow erkzaamheden en
een faillissementsverzoek - afgerond, w aarbij het volledige schikkingsbedrag
aan de boedel is betaald. Hiermee zijn de inhoudelijke w erkzaamheden
afgerond en zal de curator de komende periode overgaan tot afw ikkeling van
dit faillissement. Om die reden kan dit faillissementsverslag als eindverslag
w orden aangemerkt.

20-04-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-06-2018
2

Nog niet bekend.

02-10-2018
3

Thans nog niet bekend.

14-10-2020
7

Na voltooiing van de regeling (zie rubriek 9 en 10.1) kan het faillissement
w orden afgew ikkeld. Naar verw achting zal de afw ikkeling begin 2022 gaan
starten.

14-01-2021
8

De curator zal binnenkort tot afw ikkeling overgaan. Zoals hiervoor benoemd
dient dit verslag als eindverslag te w orden beschouw d.

20-04-2022
10

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

13-06-2018
2

Verslaglegging.

02-10-2018
3

Verslaglegging.

14-10-2019
5

Verslaglegging.

14-01-2020
6

Verslaglegging.

14-10-2020
7

Verslaglegging.

14-01-2021
8

Verslaglegging.

14-04-2021
9

Verslaglegging.

20-04-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

