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Algemene gegevens
Naam onderneming
C. Seydell en Zoon B.V.

10-03-2021
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C. Seydell en Zoon
B.V., statutair gevestigd te Enschede, blijkens het Handelsregister
kantoorhoudende te (7545 SH) Enschede aan de Usselerw eg 116 te
7545 SH Enschede.

10-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister blijkt dat C. Seydell en Zoon B.V. zich bezig hield met
het vervaardigen van- en de groothandel in elektrotechnische artikelen. Het
ging daarbij hoofdzakelijk om de vervaardiging van elektrische generatoren en
transformatoren alsmede van schakel- en verdeelinrichtingen.
Bovenstaande activiteiten w erden feitelijk al niet meer uitgevoerd/verricht
sinds medio 2019. De bestuurder heeft aangegeven dat er w erd ingezet op
een andere activiteit, te w eten de toepassing van trafo's in de sector
duurzame energie, meer in het bijzonder op het gebied van laadpalen. Uit
onderzoek van de curator is gebleken dat dit feitelijk bij verkennend onderzoek
is gebleven. Enige bedrijfsactiviteit op dat gebied heeft er niet
plaatsgevonden.

Financiële gegevens

10-03-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

Toelichting financiële gegevens
Er is door de bestuurder geen actuele administratie aangeleverd. Er w erden
feitelijk geen activiteiten meer verricht. Er w as nog een w erknemer in dienst
tot kort voor datum faillissement. De loonadministratie w erd extern uitgevoerd.
De boekhouding tot en met medio 2019 zou niet meer in het bezit zijn van de
bestuurder vanw ege een ontruiming van het voorheen door gefailleerde
gehuurde bedrijfspand aan de Deurningerstraat 368 A te Enschede. De tot dan
toe gevoerde (papieren) administratie zou daarbij tevens zijn afgevoerd. De
bestuurder stelt niet in de gelegenheid te zijn gesteld om de boekhouding op
dat moment veilig te stellen.
Jaarcijfers over afgelopen recente boekjaren zijn evenmin beschikbaar. Deze
zijn ook niet gedeponeerd.

10-03-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

10-03-2021
1

Toelichting
In het afgelopen boekjaar (2020) w as er 1 w erknemer in loondienst.

Boedelsaldo
€ 0,00

10-03-2021
1

€ 202,56

10-06-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
De creditsaldi van de zakelijke bankrekening zijn gestort op de
boedelrekening.

Verslagperiode
van
10-2-2021

10-03-2021
1

t/m
10-3-2021
van
11-3-2021
t/m
10-6-2021

Bestede uren

10-06-2021
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

10 uur 36 min

2

4 uur 54 min

totaal

15 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Verslag 2:
Gedurende de afgelopen verslagperiode heeft de curator de gebruikelijke
w erkzaamheden in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.

10-06-2021
2

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1:
C. Seydell en Zoon B.V. w erd opgericht op 26 november 1963. Momenteel staat
als bestuurder ingeschreven mevrouw F.J. Seijdell.

10-03-2021
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
Volgens opgaaf van bestuurder geen. De curator heeft uitsluitend kennis
genomen van een geschil dat ter beoordeling voorligt bij de
Geschillencommissie Advocatuur. Een uitspraak zou reeds voorhanden zijn.
Curator heeft deze uitspraak nog niet ontvangen. Voor het overige is de
curator niet bekend met lopende procedures.

10-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
Er w as sprake van een (risico)verzekering afgesloten bij KMU Verzekeringen NV
ten behoeve van de bedrijfsw agen met kenteken 01-BH-RJ. Deze verzekering
(althans de dekking) w as reeds geschorst w egens betalingsachterstand.

10-03-2021
1

1.4 Huur
Verslag 1:
Er is geen sprake van een huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

10-03-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Gefailleerde w erd een jaar geleden (5 februari 2020) eerder failliet verklaard.
Namens gefailleerde w erd destijds succesvol verzet ingesteld. Ditmaal w erd
het faillissement w ederom aangevraagd door de Stichting Pensioenfonds
Metaal en Techniek (PMT) e.a. w egens het niet nakomen van haar verplichting
tot het (tijdig/volledig) afdragen van de verschuldigde bijdragen.
Daarnaast speelde er een dispuut met de w erknemer van gefailleerde. Een op
21 juli 2020 door gefailleerde gegeven ontslag op staande voet hield geen
stand. Gefailleerde heeft evenw el nadien geen loon meer voldaan aan de
w erknemer. W erknemer heeft om die reden zelf ontslag genomen per 23
december 2020. W erknemer heeft een loonvordering ingediend.

10-03-2021
1

Curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek verrichten naar de
oorzaak van het faillissement.
Verslag 2:
Het onderzoek w ordt door de curator in de komende verslagperiode
voortgezet/afgerond.

10-06-2021
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Verslag 1:
Op datum faillissement w as er geen w erknemer meer in loondienst.

10-03-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

10-03-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
De betreffende w erknemer heeft zelf op 23 december 2020 ontslag genomen
nadat gefailleerde bleef w eigeren het verschuldigde loon te voldoen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
N.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Verslag 1:
Correspondentie en (telefonisch) overleg met voormalig w erknemer,
medew erker UW V en bestuurder.

10-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Verslag 1:
In de boedel bevinden zicht geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

10-03-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

10-03-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Bedrijfsw agen kenteken 01-BH-RJ
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Er is geen sprake van bedrijfsmiddelen, met uitzondering van een
bedrijfsw agen van het merk Mercedes, type Sprinter, bouw jaar 2003. Er zal
een desk-taxatierapport w orden aangevraagd alvorens tot verkoop over te
gaan.

10-03-2021
1

Verslag 2:
W egens technische problemen is de bedrijfsw agen nog niet verkocht. De
bedrijfsw agen zal de komende verslagperiode onderhands w orden verkocht.

10-06-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja, doch van bodemzaken is geen sprake.

10-03-2021
1

Verslag 2:
In het eerste verslag stond abusievelijk vermeld dat er sprake w as van
bodemvoorrecht. Dit is echter niet het geval. Er zijn w elisw aar van fiscale
schulden (uit hoofde van de zogenaamde aangiftebelastingen), maar er is
geen sprake van verpande zaken.

10-06-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Inventarisatie/onderzoek.

10-03-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Er is geen sprake van voorraden/onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

10-03-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
Inventarisatie/onderzoek.

10-03-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
Verslag 1:
Er is geen sprake van andere activa.

10-03-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Verslag 1:
Inventarisatie/onderzoek.

10-03-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Er w erden al enige tijd geen bedrijfsactiviteiten verricht. Zodoende is er geen
sprake van een debiteurenpositie.

10-03-2021
1

Verslag 2:
Op datum faillissement w as er geen sprake van een debiteurenpositie.

10-06-2021
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag 1:
Inventarisatie/onderzoek.

10-03-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
Er is geen bankfinanciering aan de onderneming verstrekt. Daarom is er dan
ook geen (gesecureerde) vordering van een bank.
Door de onderneming w erden (betaal)rekeningen aangehouden bij ING Bank
NV en ABN Amro Bank NV.

10-03-2021
1

5.2 Leasecontracten
Verslag 1:
Er zijn geen leasecontracten afgesloten door de onderneming.

10-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Verslag 1:
Er zijn door de onderneming geen zekerheden verstrekt.

10-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Verslag 1:
Er is geen sprake van een separatistenpositie, zie hiervoor onder 5.1 en 5.3.

10-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1:
Er zijn geen crediteuren die beroep op eigendomsvoorbehoud hebben gedaan.

10-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Verslag 1:
Er zijn geen crediteuren die beroep op retentierecht hebben gedaan.

10-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Verslag 1:
Er zijn geen crediteuren die beroep op reclamerecht hebben gedaan.

10-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

10-03-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Verslag 1:
Correspondentie met ING Bank NV en ABN Amro Bank NV.

10-03-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1:
Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming.

10-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Verslag 1:
Er is geen sprake van doorstart van de onderneming.

10-03-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
Feitelijk w erd er geen boekhouding (meer) gevoerd aangezien er w einig tot
geen activiteiten meer w erden verricht. Belastingaangiften w erden evenw el
ook langere tijd niet gedaan, w aardoor er voortdurend ambtshalve aanslagen
zijn opgelegd. Voorts w erd de motorrijtuigenbelasting ten aanzien van de
bedrijfsw agen niet altijd tijdig/volledig voldaan.
De salarisverw erking w erd uitbesteed en tot en met juli 2020 uitgevoerd. Tot

10-03-2021
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die datum w erden de aangiften loonheffing verzorgd en ingediend door de
salarisverw erker.
Bij de ontruiming van het tot medio 2019 gehuurde bedrijfspand heeft de
bestuurder verzuimd de papieren administratie veilig te stellen. De (papieren)
administratie van de boekjaren 2019 zijn derhalve evenmin beschikbaar voor
onderzoek door de curator. Er is geen sprake van een digitale boekhouding
volgens opgaaf van de bestuurder.
Conclusie: Er w erd feitelijk geen (deugdelijke) boekhouding meer gevoerd.
Verslag 2:
De bestuurder heeft niet kunnen voldoen aan het verzoek van de curator om
alsnog de papieren administratie aan te leveren. Naar het voorlopige oordeel
van de curator w erd niet voldaan aan de boekhoudplicht.

10-06-2021
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Hieraan is niet voldaan. Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel
volgt dat de laatste deponering heeft plaatsgevonden op 11 mei 2006 met
betrekking tot het boekjaar 2002.
Naar het zich laat aanzien w erden er al geruime tijd geen jaarcijfers meer
opgesteld en/of althans in ieder geval al geruime tijd niet meer gedeponeerd.

10-03-2021
1

Conclusie: Aan de deponeringsplicht w erd niet voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de besloten vennootschap vrijgesteld
van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant.

10-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Gelet op de oprichtingsdatum (1963) en het gegeven dat er geen administratie
aanw ezig is, w erd hier geen onderzoek naar verricht.

10-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zoals te doen gebruikelijk zal de curator onderzoek verrichten naar de vraag of
de bestuurder van gefailleerde zijn taken behoorlijk heeft vervuld. Dit punt
heeft de curator nog in onderzoek. Hangende het onderzoek zullen door de
curator in de openbare verslagen omtrent een eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid geen mededelingen w orden gedaan.

Toelichting
Verslag 2:
Het onderzoek is nog niet afgerond. Hangende het onderzoek zullen door de
curator in de openbare verslagen omtrent een eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid geen mededelingen w orden gedaan.

10-03-2021
1

10-06-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-03-2021
1

In onderzoek

10-06-2021
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verslag 1:
Het rechtmatigheidsonderzoek is gestart en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet/afgerond.

10-03-2021
1

Verslag 2:
Vanw ege ziekte van de bestuurder is het onderzoek nog niet afgerond. Hooren w ederhoor w as niet mogelijk. De curator zal de komende verslagperiode
het rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

10-06-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1:
Correspondentie/telefonisch overleg bestuurder, opvragen stukken bij
bankinstellingen en informatie inw innen bij berokken (juridisch) adviseurs.

10-03-2021
1

Verslag 2:
Telefonische contacten met bestuurder.

10-06-2021
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

10-03-2021
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 173.762,77

10-03-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
De Belastingdienst heeft diverse vorderingen ingediend. Het betreffen veelal of
mogelijk zelfs uitsluitend ambtshalve aanslagen met betrekking tot OB, LH, Vpb
en MRB over de tijdvakken 2016 tot en met 2020.
€ 176.920,77
Toelichting
Verslag 2:
De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend.

10-06-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

10-03-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
Nog niet bekend. Het UW V zal naar verw achting de komende verslagperiode
haar vorderingen indienen.
€ 17.907,26

10-06-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Het UW V heeft diverse preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 20.211,90

10-03-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
De voormalig w erknemer heeft diverse loonvorderingen ingediend. Deze
vordering zal mogelijk nog w orden aangepast zodra het UW V een beslissing
heeft genomen ten aanzien van de loongarantieregeling.
De aanvrager van het faillissement heeft haar vordering (nog) niet ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

10-03-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
Tot op heden hebben 4 crediteuren vorderingen ingediend.
6

10-06-2021
2

Toelichting
Verslag 2:
Tot op heden hebben 6 crediteuren vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 5.553,68

10-03-2021
1

Toelichting
Verslag 1:
Dit betreft het huidige totaalbedrag aan ingediende vorderingen (4
crediteuren).
€ 13.893,99
Toelichting
Verslag 2:
Dit betreft het huidige totaalbedrag aan ingediende vorderingen (6
crediteuren).

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

10-06-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Verslag 1:
Er dient vooralsnog rekening te w orden gehouden met een opheffing w egens
gebrek aan baten.

10-03-2021
1

Verslag 2:
Ongew ijzigd. Er dient vooralsnog rekening te w orden gehouden met een
opheffing w egens gebrek aan baten.

10-06-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1:
Correspondentie crediteuren.

10-03-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gefailleerde is niet als procespartij betrokken in een gerechtelijke procedure.

10-03-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-03-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-03-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag 1:
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de oorza(a)k(en) van het

10-03-2021
1

faillissement;
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de administratie, het handelen
van de bestuurder en mogelijk paulianeus handelen.
Verslag 2:
De komende verslagperiode zal de curator zich richten op:
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de oorza(a)k(en) van het
faillissement;
- het verrichten van onderzoek ten aanzien van de administratie, het
handelen van de bestuurder en mogelijk paulianeus handelen.

10-06-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verslag 1:
Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn tot afw ikkeling kan w orden
overgegaan.

10-03-2021
1

Verslag 2:
Ongew ijzigd. Op dit moment is nog onduidelijk op w elke termijn tot
afw ikkeling kan w orden overgegaan.

10-06-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
10-9-2021

10-06-2021
2

10.4 Werkzaamheden overig
Verslag 1:
Opstellen van het (financieel) verslag.

10-03-2021
1

Disclaimer:
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
Verslag 2:
Opstellen van het (financieel) verslag.
Disclaimer:
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

10-06-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

