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

5
01-04-2021
F.08/20/65
NL:TZ:0000134130:F002
04-03-2020

R-C
Curator

mr. A.H. Margadant
mr J.W. Both

Algemene gegevens
Naam onderneming
Belter Parcipaties BV

09-04-2020
1

Gegevens onderneming
Belter Participaties BV

09-04-2020
1

Activiteiten onderneming
Houdstermaatschappij aandelen w erkmaatschappij(en), tussenholding.

09-04-2020
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
nnb

09-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Nihil

Boedelsaldo

09-04-2020
1

Boedelsaldo
09-04-2020
1

Toelichting
Nihil
€ 0,00

13-10-2020
3

€ 0,00

19-01-2021
4

Verslagperiode
van
4-3-2020

09-04-2020
1

t/m
3-4-2020
van
4-4-2020

06-07-2020
2

t/m
3-7-2020
van
4-7-2020

13-10-2020
3

t/m
7-10-2020
van
8-10-2020

19-01-2021
4

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

01-04-2021
5

t/m
31-3-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

0 uur 55 min

2

0 uur 45 min

3

0 uur 25 min

4

1 uur 20 min

5

1 uur 25 min

totaal

4 uur 50 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Aandeelhouder van de vennootschap is Belter Beheer BV. Indirect bestuurder
van de vennootschap is de heer A. Verbeek. Ten tijde van het uitspreken van
het faillissement had de vennootschap volgens opgaaf van bestuurder alleen
nog de aandelen in het kapitaal van de besloten vennootschap Feenstra
Keuken en Bad Steenw ijk BV, de w erkmaatschappij met show room /
kantoorlocatie te Steenw ijk.

09-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Volgens bestuurder geen.

09-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Ter zake deze vennootschap niet relevant.

09-04-2020
1

1.4 Huur
n.v.t.

09-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens bestuurder is het faillissement van de drie bij elkaar behorende
vennootschappen veroorzaakt door langdurig te hoge kosten, zonder dat een
buffer kon w orden opgebouw d. De curator doet naar de oorzaak van het
faillissement onderzoek.

09-04-2020
1

De oorzaak van het faillissement onderzoekt de curator tezamen met de
faillissementen Belter Beheer BV en Feenstra Keuken en Bad Steenw ijk BV. De
curator kan hierover nog geen nadere mededelingen doen.

13-10-2020
3

De curator komt niet tot andere oorzaken van het faillissement dan als door
bestuurder kenbaar gemaakt.

19-01-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
09-04-2020
1

Toelichting
n.v.t.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Volgens bestuurder nihil
totaal

Toelichting andere activa
100% aandelen in tevens failliete Feenstra Keuken en Bad Steenw ijk BV

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t., volgens bestuurder
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

09-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 294.044,81

09-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft binnen de drie BV's ingediend een vordering van € 294.044,81.

5.2 Leasecontracten
Volgens bestuurder geen.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

09-04-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming van de onderhavige vennootschap w ordt niet voortgezet.

09-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming van de onderhavige vennootschap w ordt niet doorgestart.

09-04-2020
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 is voldaan aan de
boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

09-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Volgens uittreksel KvK d.d. 25 februari 2020 is als laatste gedeponeerd
publicatiebalans 2018 en w el 21 januari 2020. Volgens de curator is dat 21
dagen te laat.

09-04-2020
1

Bestuurder heeft de curator nog niet getoond het moment van deponering van
publicatiebalansen 2017 en 2016.

13-10-2020
3

Intussen heeft de curator zelf in het handelsregister vastgesteld dat
bestuurder publicatiebalansen 2016 en 2017 tijdig heeft gedeponeerd, 17
oktober 2017 respectievelijk 31 juli 2018.

19-01-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t. in verband met omvang vennootschap.

09-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De oprichtingsdatum van de vennootschap is juni 2008. Een eventuele
vordering van de vennootschap tot volstorting op aandelen is als dan naar
verw achting verjaard.

09-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Heeft de aandacht van de curator.

Toelichting
Bestuurder heeft geen duidelijke verklaring gegeven w aarom publicatiebalans
2018 te laat is gedeponeerd. Voorshands komt de curator tot de conclusie dat
sprake is van een onbelangrijk verzuim. W el speelt hier mee dat de
onderliggende administratie volgens de curator, naar mededeling van
bestuurder, feitelijk slechts één keer per jaar w erd bijgew erkt, door de
accountant aan de hand van een ordner met verzamelde documenten. Het
gaat in dit geval om een tussenholding w aarin geen eigen
ondernemersactiviteiten plaatsvonden. De curator komt niet tot de conclusie
dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Toelichting
De curator heeft geen kennelijk onbehoorlijk bestuur vastgesteld. De curator
heeft als onbelangrijk verzuim gekw alificeerd de overschrijding van de
w ettelijke publicatiedatum ter zake de jaarrekening en overigens geen
onbehoorlijk bestuur vastgesteld, noch in de holding, noch in de sub-holding,
noch in de w erkmaatschappij.

7.6 Paulianeus handelen

09-04-2020
1

19-01-2021
4

01-04-2021
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat een luttele w eek voor datum uitspraak
faillissement bestuurder de aandelen in Feenstra Keuken en Bad Sneek BV
heeft verkocht en notarieel geleverd aan een (hem bekende) derde om daar
vervolgens zelf bij in dienst te treden. De derde heeft symbolisch € 1 betaald
blijkens de overeenkomst. De curator heeft (na beraad) besloten om, met
instemming van zijn toezichthouder, af te zien van het instellen van een
vordering uit hoofde van vernietiging. De vraag naar de rechtmatigheid van
deze transactie is verdisconteerd in de prijs ad € 7.500 die de genoemde
vennootschap in Sneek voldaan heeft voor de doorstart van de onderneming
van de vestiging in Steenw ijk. Onderlinge transacties tussen de failliete BV's
enerzijds en Feenstra Keuken en Bad Sneek BV en de dga anderzijds zullen
onderw erp zijn van onderzoek door de curator.

Toelichting
De curator heeft geen paulianeuze handelingen aangetroffen.

09-04-2020
1

01-04-2021
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator is in de verslagperiode vooral doende gew eest met de liquidatie
van de activa van de dochtervennootschap Feenstra Keuken en Bad Steenw ijk
BV. Nu dat is afgerond zal de curator in de drie samenhangende
faillissementen de administratie onderzoeken. De curator hoopt in de volgende
verslagronde uitsluitsel te kunnen geven in hoeverre de bestuurder en de
eventuele andere betrokkenen correct hebben gehandeld.

06-07-2020
2

Zoals hierboven in 1.5 verw oord doet de curator onderzoek naar de oorzaak
van het faillissement en uiteraard de mogelijke rol van bestuurder hierin
tezamen met de tw ee gelijktijdig failliet verklaarde vennootschappen. In de
onderhavige vennootschap heeft de belastingdienst een kleine vordering
ingediend, en naast de Rabobank de accountant een kleine vordering. De
onderhavige vennootschap Belter Participaties BV had geen zelfstandige
onderneming, geen reële activa en geen eigen, echte schuldeisers. Daarom is
de verslaglegging in het onderhavige faillissement kort.

13-10-2020
3

Zie 7.5

19-01-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
nihil

09-04-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
nihil
€ 736,00

09-04-2020
1

19-01-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
nihil

09-04-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
nihil

09-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

09-04-2020
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 294.947,47

09-04-2020
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
n.v.t.

09-04-2020
1

Opheffing w egens gebrek aan baten.

01-04-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

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

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

09-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de w erkzaamheden in de drie bij elkaar horende faillissementen
zo veel mogelijk, maar gescheiden uitvoeren.

09-04-2020
1

Zie 7.7.

06-07-2020
2

Gezamenlijke afhandeling met de tw ee andere faillissementen.

13-10-2020
3

Gezamenlijke afhandeling met de faillissementen van Belter Beheer BV en
Feenstra Keuken en Bad Steenw ijk BV. Afhankelijk van ontw ikkelingen daar zal
de curator in het onderhavige faillissement naar bevind van zaken handelen.

19-01-2021
4

Afw ikkelen.

01-04-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nnb

19-01-2021
4

Snel.

01-04-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Indiening volgend verslag: n.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

01-04-2021
5

