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

10
18-11-2022
F.08/20/158
NL:TZ:0000148996:F001
14-07-2020

R-C
Curator

mr. M.M. Verhoeven
mr R. Klein

Algemene gegevens
Naam onderneming
Drumex Nederland B.V.

18-08-2020
1

Gegevens onderneming
Besloten vennootschap

18-08-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens KvK inschrijving: Vervaardigen van consumentenelektronica. Het
ontw ikkelen van elektronica.

18-08-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Er zijn nog geen financiële gegevens bekend. De KvK stukken zijn momenteel
niet benaderbaar, omdat het dossier in onderzoek is bij de KvK.

18-08-2020
1

Er zijn geen financiële gegevens bekend omdat er geen jaarrekeningen zijn
gedeponeerd.

16-02-2021
3

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 0,00

18-08-2020
1

Verslagperiode
van

18-08-2020
1

14-7-2020
t/m
14-8-2020
van

17-11-2020
2

15-8-2020
t/m
16-11-2020
van

16-02-2021
3

17-11-2020
t/m
12-2-2021
van

12-05-2021
4

13-2-2021
t/m
7-5-2021
van

13-08-2021
5

8-5-2021
t/m
6-8-2021
van

11-11-2021
6

7-8-2021
t/m
7-11-2021
van

10-02-2022
7

8-11-2021
t/m
7-2-2022
van

10-05-2022

8

8-2-2022
t/m
6-5-2022
van

19-08-2022
9

7-5-2022
t/m
12-8-2022
van

18-11-2022
10

13-8-2022
t/m
15-11-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

2 uur 42 min

2

2 uur 42 min

3

3 uur 18 min

4

10 uur 12 min

5

18 uur 18 min

6

9 uur 36 min

7

4 uur 12 min

8

2 uur 12 min

9

3 uur 18 min

10

2 uur 54 min

totaal

59 uur 24 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig aandeelhouder en bestuurder van Drumex Nederland B.V. is Drumex
Holding B.V., statutair gevestigd te Steenw ijk, kantoorhoudende in België,
w aarvan de enig aandeelhouder en bestuurder is Stichting Drumex, statutair
gevestigd te Steenw ijkerland, kantoorhoudende in België, w aarvan de
bestuurder een privé persoon is volgens het uittreksel van de Kamer van
Koophandel.
Het vermoeden bestaat dat een voormalig bestuurder de activiteiten kort voor
het faillissement heeft gestaakt en de inschrijving van het adres en de
bestuurder heeft overgeschreven naar een persoon die in feite niets met de
onderneming te maken heeft. Pogingen om in contact te komen met de
voormalig bestuurder hebben vooralsnog niet tot resultaat geleid.

18-08-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

18-08-2020
1

1.3 Verzekeringen
Dat sprake is van verzekeringen is tot op heden niet gebleken.

16-02-2021
3

1.4 Huur
Dat sprake is van huur is tot op heden niet gebleken.

16-02-2021
3

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is onbekend omdat de curator nog geen
contact heeft kunnen krijgen met de voormalig bestuurder die vermoedelijk
kort voor faillissement de activiteiten heeft gestaakt en de inschrijving van het
adres en de bestuurder heeft overgeschreven naar een persoon die in feite
niets met de onderneming te maken heeft.

16-02-2021
3

Inmiddels heeft de curator contact kunnen krijgen met de voormalig
bestuurder. De voormalig bestuurder heeft verklaard dat de oorzaak van het
faillissement met name is gelegen in een claim van een opdrachtgever en een
bedrijfsongeval w aardoor de voormalig bestuurder een tijd niet in staat w as
zijn w erkzaamheden te verrichten. Vanw ege een dreiging heeft de voormalig
bestuurder de onderneming ingeschreven op een ander adres.

13-08-2021
5

Het faillissement is aangevraagd door een schuldeiser (een leverancier) van
failliet.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
18-08-2020
1

Toelichting
Geen personeelsleden bekend.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

18-08-2020
1

5
Toelichting
Volgens uittreksel Kamer van Koophandel gevoegd bij faillissementsrekest.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

10-05-2022
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van onroerende zaken op naam van failliet.

16-02-2021
3

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn geen bedrijfsmiddelen bekend.

16-02-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

16-02-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De RDW is aangeschreven.

16-02-2021
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

16-02-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa bekend.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-02-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er zijn geen vorderingen op debiteuren bekend.

16-02-2021
3

Er is mogelijk sprake van een vordering op een debiteur. Dat er mogelijk
sprake is van een vordering op een debiteur volgt uit informatie die de
bestuurder met de curator heeft gedeeld. Of er sprake is van een vordering zal
door de curator w orden onderzocht aan de hand van de stukken die aan de
curator ter beschikking zijn gesteld.

10-02-2022
7

De curator heeft de stukken die door de bestuurder aan de curator ter
beschikking zijn gesteld bestudeerd en acht de kans van slagen van de
vordering w egens gebrek aan bew ijs erg klein. Een deugdelijke onderbouw ing
van de vordering ontbreekt. De curator is gelet op het voorgaande niet
voornemens om verdere incassomaatregelen te nemen. Eerder heeft een
derde partij interesse getoond in een eventuele overname van de vordering
maar deze derde partij is afgehaakt.

19-08-2022
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Correspondentie met bestuurder.

10-02-2022
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

16-02-2021
3

Er is tot op heden geen vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
Dat sprake is van leasecontracten is niet gebleken.

16-02-2021
3

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

5.4 Separatistenpositie

16-02-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

16-02-2021
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend: geen.

16-02-2021
3

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend: geen.

16-02-2021
3

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend: geen.

16-02-2021
3

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

16-02-2021
3

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verschillende banken zijn aangeschreven.

16-02-2021
3

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

16-02-2021
3

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

16-02-2021
3

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek

18-08-2020
1

De voormalig bestuurder heeft nagenoeg geen administratie aan de curator
kunnen overleggen zodat de curator zich op het standpunt heeft gesteld dat
vast staat dat de voormalig bestuurder zijn bestuurstaak onbehoorlijk heeft
vervuld en w ordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement.

13-08-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekening gedeponeerd.

16-02-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Nog in onderzoek.

18-08-2020
1

De accountantscontrole (ex artikel 2:393 BW ) is niet van toepassing omdat
failliet kan w orden gekw alificeerd als micro-onderneming dan w el kleine
onderneming (artikel 2:395a lid 1 en 6 BW en artikel 2:396 lid 1 en 7 BW ).

16-02-2021
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

18-08-2020
1

Volgens de bestuurder is er aan de stortingsverplichting aandelen (€ 100)
voldaan. De curator kan dit echter niet verifiëren omdat de akte van oprichting
dit niet uitdrukkelijk vermeldt en er geen bankafschriften aanw ezig zijn.

11-11-2021
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

18-08-2020
1

De volgens de inschrijving in het Handelsregister in België w onende bestuurder
lijkt niets met de onderneming te maken te hebben en ten onrechte als
bestuurder te zijn ingeschreven, w aarbij ook zijn adres ten onrechte als
vestigingsadres is aangeven.
Dit doet vragen rijzen over de w ijze w aarop de voormalig bestuurder de
onderneming heeft achtergelaten. De curator probeert met de voormalig
bestuurder in contact te komen, maar beschikt nog niet over contactgegevens.

Toelichting

13-08-2021
5

Zoals uit het voorgaande blijkt heeft de curator contact kunnen krijgen met de
voormalig bestuurder. Nu er geen jaarrekeningen zijn gedeponeerd en de
voormalig bestuurder nagenoeg geen administratie aan de curator heeft
kunnen overleggen staat volgens de curator vast dat de voormalig bestuurder
zijn bestuurstaak onbehoorlijk heeft vervuld en w ordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator heeft de voormalig bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort
in het faillissement. De voormalig bestuurder heeft zijn aansprakelijkheid
erkend.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-08-2020
1

Toelichting

13-08-2021
5

Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft (tevergeefs) onderzoek gedaan naar de w oon- en/of
verblijfplaats van de voormalig bestuurder. Sinds 2018 staat de voormalig
bestuurder bij de gemeente geregistreerd als: adres onbekend. De bij de
curator bekende contactgegevens leveren geen resultaten op. Door diverse
crediteuren zijn ook contactgegevens aangeleverd. Ook deze contactgegevens
leveren geen resultaten op. De curator is inmiddels gestart met een
verhaalsonderzoek.

16-02-2021
3

Zoals in het voorgaande verslag staat vermeld heeft de curator
verhaalsonderzoek gedaan ten aanzien van de (voormalig) bestuurder. De
(voormalig) bestuurder lijkt geen verhaal te bieden. Daar komt bij dat geen
sprake is van actief in de boedel en ook geen informatie bekend is over
mogelijk actief in de boedel. Nadere acties van de curator liggen daarom niet
voor de hand. Het voorgaande laat echter onverlet dat de curator informatie
van de (voormalig) bestuurder w il ontvangen. Omdat de (voormalig)
bestuurder geen gehoor heeft gegeven aan de verzoeken van de curator heeft
de curator een verzoek tot gijzeling ex artikel 87 Fw gedaan. Het verzoek tot
gijzeling ex artikel 87 Fw is toegew ezen. De rechtbank heeft een beschikking
ex artikel 87 Fw afgegeven.

12-05-2021
4

Daarnaast heeft de curator de advocaat van de natuurlijk persoon die als
bestuurder staat ingeschreven aangeschreven (zie 1.1 van het verslag).
De beschikking ex artikel 87 Fw tot gijzeling van de voormalig bestuurder is in
de afgelopen verslagperiode ingetrokken omdat de voormalig bestuurder zich
bij de curator heeft gemeld. De curator en de voormalig bestuurder hebben in
de afgelopen verslagperiode met elkaar gesproken over een regeling met
betrekking tot het onbehoorlijk bestuur en de aansprakelijkheid van de
voormalig bestuurder voor het tekort in het faillissement. Inmiddels is er met
toestemming van de rechter-commissaris een regeling met met de voormalig
bestuurder getroffen die is neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. De
voormalig bestuurder en de curator onderhandelen nog over de w ijze van
betalen, dan w el de afkoop van het tekort in het faillissement.

13-08-2021
5

In de afgelopen verslagperiode is er overeenstemming bereikt met de
bestuurder over een door de bestuurder te betalen bedrag aan de boedel.
Deze regeling zal in de komende periode w orden vastgelegd in een addendum
bij de eerder gesloten vaststellingsovereenkomst.

11-11-2021
6

De overeenstemming met de bestuurder over het aan de boedel te betalen
bedrag is in de afgelopen verslagperiode vastgelegd in een addendum bij de
eerder gesloten vaststellingsovereenkomst. Het overeengekomen bedrag zal
uiterlijk op 1 maart 2022 w orden betaald op de faillissementsrekening. De
curator w acht de betaling de komende verslagperiode af.

10-02-2022
7

De bestuurder heeft niet tijdig betaald. Daarop is door de curator per e-mail
gerappelleerd. De bestuurder heeft aangegeven dat hij (voorlopig) niet kan
betalen. Thans beraadt de curator zich op nadere stappen.

10-05-2022
8

De bestuurder heeft het overeengekomen bedrag nog niet betaald. De curator
beraadt zich nog op nadere stappen.

19-08-2022
9

Het is helaas nog niet gelukt het overeengekomen bedrag te incasseren. De
bestuurder is de afgelopen verslagperiode diverse keren aangemaand om tot
betaling over te gaan.

18-11-2022
10

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

10-05-2022
8

Er zijn nog geen boedelvorderingen bij de curator ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 10.215,54

18-08-2020
1

€ 15.140,54

17-11-2020
2

€ 20.291,54

16-02-2021
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.495,00

18-08-2020
1

Toelichting
kosten aanvragen faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

18-08-2020
1

7

17-11-2020
2

6

13-08-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 20.236,13

18-08-2020
1

€ 27.233,00

17-11-2020
2

€ 46.440,12

13-08-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-02-2021
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

16-02-2021
3

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-05-2022
8

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-05-2022
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

10-05-2022
8

Verzoek garantstellingsregeling indienen en onderzoek naar onbehoorlijk
bestuur voormalig bestuurder.

18-08-2020
1

Verzoek garantstellingsregeling ingediend na goedkeuring RC.
Onderzoek naar onbehoorlijk bestuur voormalig bestuurder.

17-11-2020
2

Het verzoek garantstellingsregeling is toegew ezen. De curator zal eerst een
verhaalsonderzoek instellen. Indien blijkt dat de voormalig bestuurder verhaal
biedt zal de curator een (voor)onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid
instellen. Om een (voor)onderzoek in te kunnen stellen is van belang dat de
curator in contact komt met de voormalig bestuurder. De curator overw eegt in
dat geval een onderzoeksbureau in te schakelen om meer informatie te
verkrijgen over de voormalig bestuurder.

16-02-2021
3

De curator zal de komende verslagperiode proberen om informatie over de
failliete onderneming te krijgen van de (voormalig) bestuurder of de natuurlijk
persoon die staat ingeschreven als bestuurder (zie 1.1 van het verslag).

12-05-2021
4

De curator zal de komende verslagperiode de w erkzaamheden met betrekking
tot rechtmatigheid voortzetten.

11-11-2021
6

De curator zal de komende verslagperiode de betaling van het
schikkingsbedrag (zie onder 7.8) afw achten. Verder resteert het onderzoek
naar de mogelijke debiteurenvordering (zie onder 4.1).

10-02-2022
7

Met betrekking tot punt 7.8 beraadt de curator zich op nadere stappen richting
de bestuurder. Verder resteert het onderzoek naar de mogelijke
debiteurenvordering (zie onder 4.1).

10-05-2022
8

Het onderzoek naar de mogelijke debiteurenvordering is afgerond. Resteert
nog de afw ikkeling van de regeling met de bestuurder (zie onder 7.8).

19-08-2022
9

In dit faillissement resteert de afw ikkeling van de regeling met de bestuurder
(zie onder 7.8).

18-11-2022
10

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet bekend.

17-11-2020
2

10.3 Indiening volgend verslag
20-2-2023

10.4 Werkzaamheden overig

18-11-2022
10

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen (financieel) verslag.

16-02-2021
3

Opstellen (financieel) verslag.

12-05-2021
4

Opstellen voortgangsverslag.

11-11-2021
6

Opstellen voortgangsverslag.

10-02-2022
7

Opstellen voortgangsverslag.

10-05-2022
8

Opstellen voortgangsverslag.

19-08-2022
9

Opstellen voortgangsverslag.

18-11-2022
10

Bijlagen
Bijlagen

