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Algemene gegevens
Naam onderneming
T. Brouw er Genemuiden B.V.

19-10-2020
1

Gegevens onderneming
T. Brouw er Genemuiden B.V.

19-10-2020
1

Activiteiten onderneming
Levering van goederen en verrichten van diensten in de GW W -sector.
Blijkens informatie in jaarrekening 2018 overigens ook het exploiteren van
materieel.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 974.534,00

€ 254.691,00

2017

€ 1.176.428,00

€ 466.864,00

Toelichting financiële gegevens

19-10-2020
1

Toelichting financiële gegevens
NNB
W inst en verlies 2017
W inst en verlies 2018

19-10-2020
1
- € 9.549
- € 189.885

Beide bedragen zijn negatief, dit kon niet hierboven w orden vermeld, vandaar
dat ik de bedragen hier vermeld.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

19-10-2020
1

Boedelsaldo
€ 17.948,76

19-10-2020
1

Toelichting
Op de Regiobankrekening van de vennootschap zijn na datum faillissement
diverse bedragen nog binnen gekomen en zullen naar verw achting nog binnen
komen.
€ 53.877,54

26-01-2021
2

€ 61.287,11

03-05-2021
3

Verslagperiode
van
8-9-2020

19-10-2020
1

t/m
11-10-2020
van
12-10-2020

26-01-2021
2

t/m
15-1-2021
van
16-1-2021
t/m
30-4-2021

Bestede uren

03-05-2021
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

56 uur 55 min

2

52 uur 35 min

3

111 uur 55 min

totaal

221 uur 25 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap is sinds haar
oprichting november 2015 de besloten vennootschap T.G.T. Holding B.V. De
aandelen van deze holding zijn in een Stak gecertificeerd. De heer Jan Brouw er
is van de holding enig bevoegd bestuurder, vanaf ook 2015. In 2015 heeft
Brouw er ook te maken gehad met een faillissement. Bestuurder geeft te
kennen dat toen een doorstart is gemaakt van de activiteiten van verhuur- en
transportbedrijf T. Brouw er V.O.F., in de thans failliet verklaarde vennootschap.
Van het vastgoed w as toen eigenaar T. Brouw er Onroerend Goed B.V., die het
vastgoed in 2015 verkocht en leverde aan de buurman, Van Dijk Containers.
Partijen kw amen toen overeen dat verkoper of een gelieerde onderneming
voor een periode van vijf jaar om niet, dat w il zeggen zonder dat huur
verschuldigd zou w orden, het onroerend goed mocht blijven gebruiken.
Bestuurder heeft de curator meegedeeld en een op 30 december 2015 gedagen ondertekende akte van huurovereenkomst laten zien w aaruit de curator
afleidt dat bestuurder stelt dat met onmiddellijke ingang desalniettemin een
huurovereenkomst bedrijfsruimte met Van Dijk is gaan lopen op basis w aarvan
de thans failliete vennootschap om baat het een en ander voor vijf jaar mocht
gebruiken. Deze baat is geformuleerd als een tegenprestatie bestaande uit,
kort gezegd, het ter beschikking stellen van materieel en arbeid ten behoeve
van het op locatie verplaatsen van grof puin tot een omvang van ongeveer
30.000 ton gemiddeld per jaar. Deze tegenprestatie is volgens het document
en bestuurder bij de aankoop onderdeel van de afspraken gemaakt. De
curator doet hiernaar onderzoek, gelet op de andersluidende afspraak in de
koopovereenkomst. Tot aan het eind van de verslagperiode heeft bestuurder
de curator nog niets inzichtelijk gemaakt hoe dit in de boeken is verw erkt door
de jaren heen.
Verder heeft bestuurder de curator meegedeeld dat bij de reorganisatie in
2015 het rollend materieel, een belangrijke asset van de onderneming, door
de toenmalige w erkmaatschappij is verkocht en geleverd aan een
onderneming van de bedrijfsadviseur van de onderneming, B. Lenferink
Materieel B.V., die op haar beurt het rollend materieel is gaan verhuren /
verleasen aan T. Brouw er Onroerend Goed B.V., die intussen statutair w erd
omgedoopt in de besloten vennootschap T. Brouw er Materieel B.V., die op haar
beurt naar bestuurder en de genoemde bedrijfsadviseur de curator hebben
verteld het rollend materieel heeft doorverhuurd / verleased / in gebruik heeft
gegeven aan de thans failliete vennootschap. Bestuurder en adviseur hebben

19-10-2020
1

de curator verklaard dat de thans failliete vennootschap geen enkel roerend
actief in eigendom heeft, alleen de w erken aannam en personeel op de
loonlijst heeft. De curator doet naar deze constructie onderzoek.

1.2 Lopende procedures
Volgens bestuurder is daarvan geen sprake.

19-10-2020
1

1.3 Verzekeringen
Heeft de curator nog in onderzoek. Bij gebreke van activa en activiteiten lijkt
de boedel geen belang te hebben om eventueel door de vennootschap eerder
gesloten polissen te continueren of nieuw e dekkingen te regelen.

19-10-2020
1

1.4 Huur
Volgens bestuurder is hiervan geen sprake meer. De curator heeft van de
eigenaar van het vastgoed, de eerder genoemde Van Dijk Containers de
bevestiging dat vóór datum faillissement het gebruiksrecht / huur al is
opgezegd. Bestuurder heeft dit bevestigd. Bestuurder heeft overigens
bevestigd dat er elders geen huurovereenkomsten hebben bestaan met de
vennootschap. Het materieel w erd volgens bestuurder incidenteel ingezet, zij
het vol continu, maar niet op basis van huurovereenkomsten laat staan
schriftelijk.

19-10-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Bestuurder geeft als oorzaak aan: de vennootschap is ongeveer drie jaar
verlieslatend. In de branche zijn slechte prijzen actueel. Orders zijn door
corona fors teruggelopen en de vennootschap heeft met enige regelmaat fikse
boetes voor de kiezen gekregen in verband met rijden zonder (NIW O)vergunning. De curator doet onderzoek naar de juistheid van deze gestelde
oorzaken.

19-10-2020
1

Nadere informatie van dga levert op dat komt te ontvallen de door hem
genoemde oorzaak van boetes. Er zijn geen boetes van aanzienlijke omvang
opgelegd. De curator stelt verder vragen bij de door dga gestelde andere
oorzaken. Zie hieronder bij paragraaf 7.5.

03-05-2021
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

19-10-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

19-10-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-9-2020
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Volgens bestuurder n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

19-10-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens bestuurder n.v.t.
De curator constateert in laatst bekende jaarrekening 2018 dat w el aan
roerende zaken aanw ezig zou moeten zijn. de curator heeft hiervoor
aandacht.

19-10-2020
1

In jaarrekening 2018 is sprake van materiële vaste activa tot een bedrag van
€1.912. Alhoew el bestuurder nog geen specificatie hiervan gaf zal de w aarde
per faillissementsdatum niet veel zijn.

26-01-2021
2

Dga handhaaft het standpunt dat de vennootschap geen roerende activa in
eigendom heeft (gehad). Al het gebruikte materieel en materiaal zal in
gebruik zijn gew eest hetzij via zuster-BV Brouw er Materieel BV hetzij via een
vennootschap van de adviseur van het bedrijf, Lenferink Materieel BV.

03-05-2021
3

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Aannemend dat op de bodem van de vennootschap geen roerende zaken
aanw ezig zijn. Bestuurder heeft de curator meegedeeld dat de Belastingdienst
zomer 2019 w el bodembeslag legde.

19-10-2020
1

In de verslagperiode heeft de belastingdienst de curator ervan op de hoogte
gebracht dat de in 1.1 eerste verslag genoemde B. Lenferink Materieel BV een
beroepsprocedure heeft gevoerd ter zake het door de belastingdienst
voorgenomen executie van de bodemgoederen en dat de directeur der
belastingen voor genoemde negatief heeft beslist. Genoemde Lenferink w as
tot nu toe bij alle gesprekken tussen curator en de bestuurder maar heeft
hierover niets aan de curator meegedeeld. De belastingdienst respecteert naar
de curator begrijpt niet de stelling van Lenferink dat sprake is van reële
eigendom van haar als derde, alles buiten de vrachtw agens om die Lenferink
ook stelt in juridisch eigendom te hebben. Voor de curator is nog niet duidelijk
in hoeverre de belastingdienst overgaat tot executieverkoop. De curator heeft
de indruk dat één of meer (bodem)goederen zijn of zullen w orden verkocht. De
curator heeft de belastingdienst van zijn vermoeden op de hoogte gebracht.

26-01-2021
2

Dga heeft de curator meegedeeld dat al het materieel dat per
faillissementsdatum nog van Brouw er Materieel BV w as, intussen op last van
Lenferink c.s. is verkocht, geliquideerd, onder de reikw ijdte van een door
betrokkenen gesteld pandrecht met bew eerdelijke lening van Lenferink c.s.
De curator heeft hier vraagtekens bij. De curator heeft de Belastingdienst
hiervan in kennis gesteld nu dit frustratie van het per juli 2019 door de
ontvanger der belastingen gelegd beslag zou kunnen betekenen. De
Belastingdienst heeft naar de curator toe hierop nog niet gereageerd.

03-05-2021
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator treft een restant voorraad grond en een restant voorraad zand
aan, beide na opgaaf van bestuurder schoon en groot ongeveer 20 kuub. De
curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris deze restant
voorraad verkocht aan bestuurder of een aan hem gelieerde persoon ten
bedrage van € 500 ex btw . Bestuurder heeft de curator te kennen gegeven
dat per datum faillissement nog een viertal w erken uit-gefactureerd dienden te
w orden, maar in afw achting is van noodzakelijke w erkbonnen. De relevante
informatie hiervoor is bij de curator bekend. De curator heeft intussen ter zake
gefactureerd dan w el zal factureren. Het gaat naar verw achting om € 1.740 ex
btw .

19-10-2020
1

Bestuurder heeft de restantvoorraad inclusief btw €605 voldaan aan de
boedel. De vier onderhanden w erken zijn middels drie facturen uitgedeclareerd
en intussen aan de boedel voldaan tot €2.105,40.

26-01-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Goodw ill: bestuurder heeft van de boedel overgenomen het recht om een
drietal mobiele telefoons als abonnement over te nemen, tegen betaling van €
500 te vermeerderen met btw .
Blijkens jaarrekening 2018 heeft de vennootschap eind 2018 een vordering ter
hoogte van € 130.942 op de besloten vennootschap T. Brouw er Materieel B.V.
Daarmee geconfronteerd heeft bestuurder en zijn adviseur de verbazing
hierover geuit, zo ook de curator. De curator heeft nog geen andersluidend
bericht ontvangen. De curator heeft T. Brouw er Materieel B.V. verzocht om over
te gaan tot betaling.

19-10-2020
1

Bestuurder heeft de boedelbijdrage voor de overname van de mobiele
telefoons ad €605 betaald.

26-01-2021
2

De in het eerste verslag genoemde vordering van de vennootschap op de
zustervennootschap T. Brouw er Materieel BV w ordt door genoemde
vennootschap bestreden. Bestuurder presenteert facturen van T. Brouw er
Materieel BV aan de vennootschap over de periode vanaf 2015, ter zake het
gebruik door de vennootschap van de door T. Brouw er Materieel BV aan de
vennootschap verhuurde vrachtauto's, alles tot een zodanig bedrag dat per
saldo door de vennootschap niets op T. Brouw er Materieel BV te vorderen zou
zijn. De curator bestrijdt deze voorstelling van zaken. Sprake is van een
patstelling. De curator beraadt zich.
In de verslagperiode zijn nog diverse andere baten binnengekomen en aan
het boedelactief toegevoegd, te w eten een ontvangen gemeentelijke
loonsubsidie ad €1.042,49, afrekeningen w ater respectievelijk energie ad
€25,19 respectievelijk €1.064,99.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Bestuurder geeft de curator aan dat op datum faillissement facturen
openstaan tot een totaal van € 127.494,11. Een ongeveer zestal debiteuren
heeft volgens bestuurder recht op verrekening met aan de vennootschap
gestuurde facturen (crediteuren dus). De curator heeft intussen
binnengekomen verrekeningsverklaringen in onderzoek, onder meer ter zake
artikel 53 en 54 Fw . Intussen komen debiteurenbedragen na eerste en tw eede
betalingsherinnering namens de curator binnen, hetzij op de bankrekening van
de vennootschap hetzij op de intussen geopende boedelrekening. Het is ten
tijde van het afronden van dit eerste verslag nog niet mogelijk om hier een
goede actuele stand van zaken te geven, maar intussen lijkt een bedrag van
ongeveer €35.000 of daaromtrent binnen.

19-10-2020
1

In de verslagperiode hebben diverse debiteuren betaald op de boedelrekening
en diverse debiteuren betaald op de Regiobank-rekening van de
vennootschap. Doordat de Regiobank geen helder beeld geeft van het saldo
per faillissementsdatum en de bank tw ee of drie storneringen heeft
uitgevoerd, al dan niet na actie van de curator ter zake afschrijvingen van de
bankrekening voor datum uitspraak faillissement op basis van automatische
incasso heeft de curator niet geheel zicht op het exacte bedrag van de
debiteuren die intussen hebben betaald, maar aan de hand van de individuele
betalingen door debiteuren kan de curator aan de hand van de debiteurenlijst
exact overzien w elke bedragen zijn betaald respectievelijk w elke bedragen
nog moeten binnenkomen. Een aantal belangrijke debiteuren claimen tevens
crediteur te zijn en hebben al dan niet expliciet beroep gedaan op verrekening.
Deze verrekeningsverklaringen hebben de aandacht van de curator. Enkele
kleinere debiteuren dienen volgens de informatie van de curator nu nog te
betalen.

26-01-2021
2

In het vorige verslag heeft de curator vergeten melding te maken van een
ten gunste van de boedel gekomen stornering via een deurw aarder. Dit w as
al w el verw erkt in het eerdere financieel verslag. Een deurw aarder heeft
middels beslag of anderszins na datum aanvraag / uitspraak faillissement ten
laste van de vennootschap ontvangen € 3.189,16. Dit bedrag is retour
gekomen in de boedel. Verder is in de verslagperiode een aantal
debiteurenbetalingen binnen gekomen. Deze bedragen zijn in het financieel
verslag verantw oord in één totaal pré faillissements debiteurenpost. Eén
debiteur is niet bereid te betalen. Zie hieronder in paragraaf 9. Met één
debiteur loopt een betalingsregeling. Met een derde debiteur moet de curator
nog tot analyse komen van gestelde verrekeningsbevoegdheid. Voor het
overige lijkt de debiteurenlijst klaar.

03-05-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Volgens bestuurder n.v.t.
De vennootschap heeft geen bancair krediet. De vennootschap heeft een Grekening bij de Rabobank en een lopende (debet-)rekening bij Regiobank. De
curator heeft toegang tot die laatste rekening.

19-10-2020
1

5.2 Leasecontracten
Volgens bestuurder heeft de vennootschap geen lease- of vergelijkbare
contracten met derden.

19-10-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

19-10-2020
1

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

19-10-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De leverancier van de dieselolie in de opslagtank claimt eigendomsvoorbehoud
ter zake het volgens bestuurder niet met andere brandstoffen vermengde
restant diesel. Intussen heeft de leverancier het restant met instemming van
de curator opgehaald.

19-10-2020
1

Overige eigendomsvoorbehouden zijn de curator niet bekend.

5.6 Retentierechten
N.v.t. / nnb

19-10-2020
1

5.7 Reclamerechten
N.v.t. / nnb

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-10-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft feitelijk geen lopende onderneming aangetroffen. Volgens
bestuurder is ook geen zinvolle voortzetting mogelijk.

19-10-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Bestuurder heeft de restantvoorraad inclusief btw €605 voldaan aan de
boedel. De vier onderhanden w erken zijn middels drie facturen uitgedeclareerd
en intussen aan de boedel voldaan tot €2.105,40.

26-01-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft geen voor doorstart vatbare onderneming aangetroffen.
Bestuurder heeft te kennen gegeven niet in een andere entiteit relevante
activiteiten van de vennootschap of een onderdeel ervan voort te zetten of te
laten voortzetten. Bestuurder heeft te kennen gegeven bij een relatie in
loondienst te zullen treden. Voor de curator is nog onduidelijk w at zal w orden
gedaan met het aanw ezige materieel c.a. dat naar de curator verneemt
juridisch en / of economisch in eigendom zou zijn van B. Lenferink Materieel
B.V. dan w el alsnog T. Brouw er Materieel B.V. De curator ving geluiden op dat
dit materieel in de verkoop staat. De vennootschap heeft geen
gebruiksrechten ten aanzien van het vastgoed w aar dit materieel staat.

19-10-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voorshands komt de curator tot de conclusie dat hieraan voldaan lijkt.
Jaarrekening 2018 is gepresenteerd. Debiteuren- / crediteurenadministratie
lijkt goed bijgehouden. De curator heeft nog w el vragen en het heeft langere
tijd geduurd vooraleer de curator de toegangssleutel ten aanzien van de

19-10-2020
1

digitale administratie (snelstart) ontving, op een zodanig tijdstip dat de curator
nog geen terugkoppeling kan geven in het onderhavige verslag ten aanzien
van de in dit boekhoudsysteem verondersteld aanw ezige
grootboekadministratie c.a. Dit komt dus in het volgende verslag.
In de verslagperiode heeft de curator een indruk ontw ikkeld dat bestuurder
niet voldaan heeft aan de minimale eisen van art. 2:10 BW . Bestuurder dient
snel inzicht te hebben in de vermogenspositie van de vennootschap.
Geconfronteerd dga zelf kort voor datum faillissement goed gekeurd en
vastgestelde jaarrekening 2018 op basis w aarvan zustervennootschap T.
Brouw er Materieel BV een fors bedrag aan de vennootschap dient te betalen
heeft dga de curator overigens zonder toelichting toegestuurd een vijftal
facturen voor het gebruik van vrachtauto's, mobiele kraan, tot €241.504,11. In
de genoemde jaarrekening 2018 w ordt evenw el over het bew uste jaar
verantw oord in de w inst- en verliesrekening een bedrag van €328.881 aan
autokosten, en in 2017 w as dat een vergelijkbaar bedrag te w eten €323.466.
Voor de curator is daardoor onbegrijpelijk dat de vennootschap desalniettemin
nog uit hoofde van later ontvangen facturen dergelijke aanzienlijke bedragen
nog zou moeten betalen. Verder heeft de curator bestuurder intussen
herhaalde malen nadere vragen gesteld, bijvoorbeeld over de stelling van
bestuurder dat de vennootschap mede ten onder is gegaan aan de
herhaaldelijke boetes vanw ege overschrijding van de Rijtijdenw et, de
Arbeidsomstandighedenw et en/of de NIW O-regelgeving (rijden met/zonder
vergunning). De bestuurder blijft achterw ege in de aanlevering van de hier
kennelijk belangrijke informatie en documentatie. De bestuurder heeft blijkbaar
deze zaken niet of niet goed geadministreerd.

26-01-2021
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Ook in de jongste verslagperiode heeft de curator pogingen ondernomen om
met bestuurder inhoudelijk van gedachten te w isselen over de w ijze w aarop
hij invulling gaf aan zijn vennootschappelijke en w ettelijke plicht om
ordentelijk te boekhouden. Er zijn aan de hand van de administratie bij de
curator nog steeds veel grotere vragen. Zie verder hieronder paragraaf 7.5.

03-05-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
De curator heeft geconstateerd dat jaarrekening 2018 ongeveer zes maanden
te laat is gedeponeerd, namelijk zelfs pas na het moment dat het onderhavige
faillissement blijkt te zijn aangevraagd, medio juni 2020. De curator doet
hiernaar en ook overigens onderzoek.

19-10-2020
1

In aanvulling op de constatering dat bestuurder jaarrekening 2018 (veel) te
laat heeft gedeponeerd heeft de curator intussen geconstateerd dat de
publicatiebalansen 2017, 2016 en 2015 (het jaar van oprichting) niet zijn
gedeponeerd.

26-01-2021
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t. in verband met de omvang van de vennootschap.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

19-10-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In verband met de oprichtingsdatum is dit voor de curator geen
aandachtspunt. Volgens het bij het faillissementsverzoek gevoegde uittreksel
KvK is sprake van een lichte kapitaals-bv met gestort kapitaal van € 1. De
curator heeft nog geen statuten en aandeelhoudersregister van de bestuurder
ontvangen. De curator doet hiernaar w el onderzoek.

19-10-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit onderw erp heeft de nodige aandacht van de curator, maar in het
onderhavige verslag kan de curator hier nog geen relevante informatie over
delen. De punten van aandacht volgen w el uit het bovenstaande.

Toelichting
Bestuurder heeft aan zijn verplichting uit art. 2:394 en w ellicht ook art. 2:10
BW niet voldaan. Bestuurder geeft curator tegenstrijdige informatie over een
cruciale rekening-courantpositie tussen de vennootschap en de
zustermaatschappij, geeft onvoldoende informatie over gestelde betaalde
boetes van overtredingen en last but not least blijkt bestuurder
jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 niet te hebben doen opmaken door een
accountant en is alleen jaarrekening 2018 per juni 2020 opgesteld en de
daaruit voortvloeiende publicatiebalans uitsluitend gedeponeerd in het
handelsregister. Rond dat moment is het faillissement aangevraagd. De curator
komt op deze basis tot de conclusie dat bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft
vervuld en dat w ordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke
oorzaak is van het faillissement, alles in de zin van art. 2:248 BW . De curator is
nog met bestuurder hierover in overleg.

Toelichting
Zie hieronder in paragraaf 9. De curator heeft bestuurder ook in de
verslagperiode ruimte gegeven om het gesprek aan te gaan over de vraag
naar onbehoorlijk bestuur, het kennelijk onbehoorlijk bestuur en een
mogelijke matigingsgrond. Tot heden heeft dga geen gebruik gemaakt van de
door de curator hem gegeven mogelijkheden. W el heeft dga intussen een
advocaat ingeschakeld. Aan het eind van de verslagperiode is een gesprek
gepland, voor 5 mei 2021.

7.6 Paulianeus handelen

19-10-2020
1

26-01-2021
2

03-05-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zie 7.5

Toelichting
Bestuurder heeft vanaf het moment dat het faillissement voor hem kenbaar
w as aangevraagd (door het pensioenfonds) nog diverse betalingen van de
bankrekening van de vennootschap gedaan naar hem privé, naar de holding
en naar de zustervennootschap. De curator heeft de betreffende bedragen
teruggevorderd op grond van faillissementspauliana. Betaling bleef uit. De
curator is met machtiging van de rechter-commissaris een incassoprocedure
gestart. Na die start heeft bestuurder een tw eetal bedragen alsnog betaald.
De curator doet hiernaar onderzoek en zal trachten bestuurder c.s. te
bew egen alsnog vrijw illig het restant te betalen.

19-10-2020
1

26-01-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Nnb, in ieder geval UW V ter zake loon opzegperiode.

Toelichting
UW V nnb
€ 41.479,86

19-10-2020
1

26-01-2021
2

03-05-2021
3

Toelichting
UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 99.880,00

19-10-2020
1

€ 157.126,00

26-01-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nnb
€ 30.143,43

19-10-2020
1

03-05-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Leverancier olie ter zake accijns (mogelijk preferent) en aanvraagkosten
faillissement.
€ 1.107,18

19-10-2020
1

03-05-2021
3

Toelichting
Aanvraagkosten faillissement

8.5 Aantal concurrente crediteuren
30

19-10-2020
1

35

26-01-2021
2

35

03-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 130.169,99

19-10-2020
1

€ 205.816,87

26-01-2021
2

€ 205.651,97

03-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nnb

19-10-2020
1

nnb

26-01-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

19-10-2020
1

J. Brouw er, T.G.T. Holding BV en T. Brouw er Materieel BV, één procedure, sector
kanton.

26-01-2021
2

Zaak 2
J. Brouw er en T.G.T. Holding BV, één procedure, sector civiel.

03-05-2021
3

Zaak 3
Van Dijk Containers BV, sector kanton.

9.2 Aard procedures
Terugvordering paulianeuze betalingen, zie 7.6.

26-01-2021
2

Zaak 2
Aansprakelijkheid dga voor totale tekort in het faillissement, met
voorschotbetaling, inclusief conservatoir verhaalsbeslag.

03-05-2021
3

Zaak 3
Debiteurenincasso.

9.3 Stand procedures
Gedaagde partij staat voor conclusie van antw oord op de rol van 9 februari
2021

26-01-2021
2

Zaak 1
Vonnis op tegenspraak d.d. 23 maart 2021, vordering van de boedel
toegew ezen, voor tenuitvoerlegging naar de deurw aarder.

03-05-2021
3

Zaak 2
Dagvaarding is uitgebracht, dagvaarding is aangebracht, dga laat
w aarschijnlijk verstek gaan. Zaak staat voor verstekvonnis voor 12 mei 2021.
Zaak 3
Opdracht aan deurw aarder om dagvaarding uit te brengen verzonden.

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso debiteuren
- uitfactureren ohw , marginaal
- onderzoek naar oorzaak faillissement
- in dat kader onderzoek naar alle rekening-courantverhoudingen, vorderingen
over en w eer,
intercompany dus, onderzoek naar afspraken en de uitvoering ervan met de
vastgoedeigenaar,
met de leasemaatschappij etc.

19-10-2020
1

Laatste incasso debiteuren, w aaronder standpuntbepaling t.a.v.
verrekeningen.
Onderzoek naar oorzaak faillissement, verdiept.

26-01-2021
2

Afronden incasso debiteuren, w aar nodig uitlopen gerechtelijke procedure ter
zake.

03-05-2021
3

Indien bestuurder dit w enst: gesprek over onbehoorlijk bestuur en mogelijke
matiging en gesprek over verhaalsmogelijkheden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
NNB

19-10-2020
1

NNB

26-01-2021
2

NNB

03-05-2021
3

10.3 Indiening volgend verslag
1-7-2021

03-05-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
Het financieel verslag zal ik bij het volgende verslag indienen.

19-10-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

