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Algemene gegevens
Naam onderneming
Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V.

Gegevens onderneming
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
STRAAL- EN SPUITBEDRIJF TW ENTE B.V., ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 57625638, statutair gevestigd
en voorheen kantoorhoudende te (7602 KK) Almelo aan het Bedrijvenpark
Tw ente 296.
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Op de faillissementsdatum heeft de bestuurder de curator medegedeeld dat hij
verzet zal instellen tegen het vonnis tot faillietverklaring. De curator heeft
daarop zijn w erkzaamheden beperkt tot het hoogst noodzakelijke.
Het verzetschrift is op 26 januari 2021 ingediend en de mondelinge
behandeling zal op w oensdag 3 februari 2021 te 14:00 uur online plaats
vinden door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Mede ten behoeve van die
behandeling is het onderhavige verslag opgesteld.
Reden voor het verzet is -kort samengevat- dat de bestuurder van mening is
dat aanvragers misbruik van recht hebben gemaakt door de
faillissementsaanvraag.
Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 10 februari 2021 is
het verzoekschrift tegen het vonnis tot faillietverklaring afgew ezen. De
redenen daarvoor zijn -kort samengevat- dat er bij de aanvragers van het
faillissement geen sprake w as van misbruik van recht door over te gaan tot de
faillissementsaanvraag.
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Bovendien heeft de rechtbank geoordeeld dat op basis van de beschikbare
informatie in dit faillissement activa gegenereerd kunnen w orden. En omdat de
rechtbank van oordeel is dat de vennootschap nog steeds in de toestand
verkeert van te hebben opgehouden met betalen heeft zij het verzoek tot
vernietiging als ongegrond beoordeeld en afgew ezen. Tegen deze uitspraak is
geen beroep ingesteld.
Daarmee is het faillissement van Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. definitief
gew orden en heeft de curator zijn w erkzaamheden opgeschaald naar het
reguliere niveau.

Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de
activiteiten van de onderneming uit de oppervlaktebehandeling en bekleding
van metaal, de handel in en reparatie van zw aardere bedrijfsauto's (geen
import van nieuw e), de exploitatie van een allround spuitbedrijf en
conserveringsbedrijf en het bedrijfsmatig en in opdracht van anderen
herstellen danw el bew erken van voertuigen .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 640.505,00

€ -66.297,00

2019

€ 814.136,00

€ -52.537,00

€ 99.819,00

2018

€ 825.131,00

€ -1.427,00

€ 120.590,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt uitsluitende over de publicatiebalansen van gefailleerde.
Mocht het verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel treffen dan
zal de curator een regulier onderzoek instellen naar de financiële gegevens
van gefailleerde.
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De bestuurder heeft de curator bericht dat geen jaarrekeningen w orden
opgesteld en dat naar zijn mening volstaan kan w orden met de
publicatiebalans. De bovenstaande balanstotalen zijn ontleend aan de
publicatiebalansen. De curator verw ijst naar hetgeen hierover is vermeld onder
hoofdstuk 7.1 van dit verslag.
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De curator beschikt w el over Excel-bestanden met informatie omtrent de
opbrengsten en de kosten over de jaren 2018 en 2019. Omdat dit interne
cijfers zijn ziet de curator af van vermelding hiervan in het verslag.
Voor de conclusies w elke voortvloeien uit het nadere onderzoek van de
curator naar de aangeleverde administratie verw ijst de curator naar hetgeen
is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w aren er ten tijd van het uitspreken van
het faillissement geen personeelsleden meer in dienst. De curator verw ijst ter
zake naar hetgeen hierover is vermeld in hoofdstuk 2 van dit verslag.
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Boedelsaldo
€ 0,00
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Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per verslagdatum nihil.
€ 3.652,38
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Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per verslagdatum €
3.652,38,
€ 151,35
Toelichting
Het saldo van de faillissementsrekening bedraagt per 9 november 2021 €
151,35.

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
13-1-2021

02-02-2021
1

t/m
2-2-2021
van
3-2-2021

11-05-2021
2

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

09-11-2021
3

t/m
9-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

35 uur 21 min

2

33 uur 30 min

3

11 uur 54 min

totaal

80 uur 45 min

Toelichting bestede uren
Disclaimer:
Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. is opgericht op 3 april 2013 en per gelijke
datum ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De
vennootschap heeft een geplaatst aandelenkapitaal van € 1,-- verdeeld in een
(1) aandeel van nominaal € 1,-Het doel van de vennootschap is volgens de statuten de exploitatie van een
allround spuitbedrijf en conserveringsbedrijf; het samenw erken met, het
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deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere
vennootschappen en ondernemingen; het (doen) financieren, ook door middel
van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en
ondernemingen w aarmee de vennootschap in een groep is verbonden; het
verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken,
effecten en andere w aardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen
verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid, ook voor schulden van
derden, voor schulden van vennootschappen en ondernemingen w aarmee de
vennootschap in een groep is verbonden; en het verrichten van al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Die doelen sluiten aan bij de activiteiten zoals die zijn opgenomen in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en ook met de voormalige
feitelijke activiteiten.
Het enige aandeel in Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. is bij de oprichting
geplaatst bij de oprichter, Meervoud Holland B.V. die tevens tot bestuurder is
benoemd.
Blijkens de informatie uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is
het enige aandeel in Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. op 28 augustus 2019
overgedragen aan De Ronhaar Beheer B.V., ook gevestigd aan het
Bedrijvenpark Tw ente 296 te Almelo.
Bestuurder van De Ronhaar Beheer B.V. is sedert dezelfde datum de enige
bestuurder van Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. Bestuurder en enig
aandeelhouder van De Ronhaar Beheer B.V. is de heer A.M. van Nijen.
Als het verzet geen doel treft zal de curator een nader onderzoek instellen
naar de w isseling van aandeelhouders en bestuurders. Als bijlage bij dit
verslag is een organigram gevoegd per faillissementsdatum en per 28
augustus 2019.

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator thans bekend is er geen sprake van lopende
procedures.
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1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend met enige lopende verzekeringen. Volgens de
bestuurder zijn die na verkoop van de bedrijfsmiddelen opgezegd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Op faillissementsdatum w as er onduidelijkheid met betrekking tot de
huurovereenkomst voor het pand aan het Bedrijvenpark Tw ente 296 te Almelo.
Volgens de verhuurder w as die overeenkomst opgezegd per 31 december
2020. Volgens de bestuurder van gefailleerde heeft hij bezw aar gemaakt die
opzegging van de huurovereenkomst.
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De advocaat van de bestuurder heeft de curator op 26 januari 2021 bericht dat
het bezw aar tegen de opzegging van de huurovereenkomst als niet verzonden
dient te w orden beschouw d.
Er is sprake van een achterstand in de huurbetalingen w elke volgens opgave
van de verhuurder € 9.187,70 bedraagt.
De curator zal deze kw estie nader onderzoeken als het verzet geen doel treft.
Gefailleerde is op 23 april 2018 een huurovereenkomst aangegaan voor de
huur van een heftruck. De duur van de overeenkomst w as 24 maanden
ingaande 1 mei 2018. Ter zake w as een huurprijs overeengekomen van €
442,-- excl. BTW per maand. Klaarblijkelijk is de overeenkomst stilzw ijgend
voorgezet nu volgens verklaring van de bestuurder die heftruck eerst kort voor
het faillissement is opgehaald door de verhuurder.
Ook w as er sprake van een huurovereenkomst voor tw ee compressoren met
koeldrogers. Die overeenkomst is aangegaan op op 30 april 2019 voor de duur
van vijf jaren, ingaande 1 mei 2019. De overeengekomen huursom bedraagt €
1.565,-- excl. BTW per maand. Ook deze apparatuur is volgens verklaring van
de bestuurder kort voor het faillissement door de verhuurder afgehaald.
De curator concludeert dat de huuropzegging van het bedrijfspand door de
verhuurder rechtsgeldig heeft plaats gevonden.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de bestuurder kampte het bedrijf al langere tijd met
ernstige financiële problemen en w as het bedrijf al jaren verlieslatend. Door de
corona-crisis zou het bedrijf volgens de bestuurder in 2020 enkele tonnen
omzet mis zijn gelopen w aardoor de liquiditeitsproblemen eind 2020 acuut
w erden.
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Om de w erkgelegenheid te behouden heeft de bestuurder er niet voor
gekozen om het bedrijf te liquideren, maar te verkopen w aarbij de koper het
personeel en ook het klantenbestand heeft overgenomen.
Volgens verklaring van de bestuurder is bij besluit van de
aandeelhoudersvergadering van 30 december 2020 besloten de vennootschap
per 31 december 2020 te ontbinden. In verband met achterstanden bij de
Kamer van Koophandel zou deze ontbinding niet zijn verw erkt in het
handelsregister. In verband met het uitgesproken faillissement zal de Kamer
van Koophandel de ontbinding ook niet meer registeren.
Tw ee schuldeisers van Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. hebben w egens
openstaande nota's het faillissement aangevraagd van de vennootschap. Dat
faillissement is op 13 januari 2021 bij verstek uitgesproken. Volgens verklaring
van de bestuurder heeft de oproeping voor de mondelinge behandeling van de
faillissementsaanvraag hem nimmer bereikt.
Het verzetschrift is op 26 januari 2021 ingediend en de mondelinge
behandeling zal op w oensdag 3 februari 2021 te 14:00 uur online plaats
vinden door de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Mede ten behoeve van die
behandeling is het onderhavige verslag opgesteld.
Reden voor het verzet is -kort samengevat- dat de bestuurder van mening is
dat aanvragers misbruik van recht hebben gemaakt door de
faillissementsaanvraag.
Als het verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel treft zal de
curator nadien een nader onderzoek instelleen naar de feiten en
omstandigheden w elke hebben geleid tot het faillissement.
Bij vonnis van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo van 10 februari 2021 is
het verzoekschrift tegen het vonnis tot faillietverklaring afgew ezen. De
redenen daarvoor zijn -kort samengevat- dat er bij de aanvragers van het
faillissement geen sprake w as van misbruik van recht door over te gaan tot de
faillissementsaanvraag.
Bovendien heeft de rechtbank geoordeeld dat op basis van de beschikbare
informatie in dit faillissement activa gegenereerd kunnen w orden. Omdat de
rechtbank van oordeel is dat de vennootschap nog steeds in de toestand
verkeert van te hebben opgehouden met betalen heeft zij het verzoek tot
vernietiging als ongegrond beoordeeld en afgew ezen. Tegen die uitspraak is
geen beroep ingesteld. Daarmee is het faillissement van Straal- en Spuitbedrijf
Tw ente B.V. definitief gew orden.
De curator zal zijn onderzoek naar de oorzaken w elke hebben geleid tot het
faillissement voortzetten en daarover in een volgend verslag nader berichten.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

02-02-2021
1

Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurders w as er op faillissementsdatum geen
sprake meer van lopende arbeidsovereenkomsten. Alle zes personeelsleden
zouden per 25 december 2020 in dienst zijn getreden van de koper van de
activa.
Omdat er geen sprake w as van een beëindigingsovereenkomst met de
personeelsleden en het dienstverband dus formeel niet is opgezegd, heeft de
curator met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 14
januari 2021 alle personeelsleden zekerheidshalve voorw aardelijk ontslag
aangezegd.
Dat ontslag heeft plaats gevonden middels een regulier en aangetekend
verzonden brief.
Volgens de bestuurder w aren alle loonaanspraken met de personeelsleden tot
en met 31 december 2020 afgerekend. Ondanks dat er mogelijk sprake is van
overgang onderneming ex art 7:663 BW heeft de curator het faillissement toch
gemeld bij het UW V.
De bestuurder de heer Van Nijen w as middels een managementovereenkomst
met zijn holding De Ronhaar Beheer B.V. w erkzaam voor Straal- en Spuitbedrijf
Tw ente B.V. De curator heeft die overeenkomst op 15 januari 2021 schriftelijk
opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as er in het jaar voorafgaande aan het
faillissement sprake van zeven personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-1-2021

6

Voorw aardelijk ontslag

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel

2.4 Werkzaamheden personeel
- Onderzoek omvang personeelsbestand
- Onderzoek en beoordelen beëindiging arbeidsovereenkomsten personeel;
- Aanzeggen ontslag personeel;
- Melding faillissement bij UW V;
- Opzeggen managementovereenkomst.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Uit onderzoek van de curator bij het kadaster is gebleken dat de vennootschap
ten tijde van het uitspreken van het faillissement geen onroerende zaken in
eigendom had.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek naar bestaan en omvang onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op faillissementsdatum geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.
Uit informatie w elke de curator van de bestuurder heeft ontvangen blijkt dat
op 25 december 2020 alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht aan een derde partij
voor een bedrag van € 35.000,--.
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De bedrijfsmiddelen w aren op in opdracht van de koper getaxeerd door een
gerechtsdeurw aarder. De curator heeft opdracht verstrekt aan Troostw ijk
W aarderingen & Advies B.V. om aan de hand van het taxatierapport en de
daarin opgenomen foto's de liquidatiew aarde en onderhandse verkoopw aarde
van de bedrijfsmiddelen te taxeren.
De curator beschikt inmiddels over de uitkomst van die taxatie maar ziet af van
het vermelden van de uitkomst van deze taxatie in dit verslag.
De curator heeft een kopie van de activa overeenkomst ontvangen en verw ijst
ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 7.1 van dit verslag.
De curator verw ijst ter zake van de overdracht van de bedrijfsmiddelen
voorafgaande aan het faillissement naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk
7.6 van dit verslag
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op faillissementsdatum w as er geen sprake meer van een bodem van
gefailleerde. De curator verw ijst naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 1.4
van dit verslag.
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De curator heeft geconstateerd dat bij de fiscus geen melding is gedaan op
grond van art 22bis Invorderingsw et 1990 van het uitw innen dan w el het
verplaatsen van verpande bodemzaken. Als het verzet tegen het faillissement
geen doel treft zal de curator deze kw estie nader onderzoeken.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderzoek bestaan en omvang bedrijfsmiddelen;
- Opvragen en eerste beoordeling stukken m.b.t. verkoop bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens verklaring van de bestuurder w as er op het moment van overdracht
van de activa geen sprake meer van onderhanden w erk, omdat alle
opdrachten op dat moment w aren afgerond in verband met de aankomende
feestdagen.
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Als het verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring niet slaagt zal de curator
deze kw estie nader onderzoeken.
De voorraad verf- en lakproducten en dieselolie zijn op grond van de
activaovereenkomst niet overgegaan naar de koper. De curator heeft op
fallissementsdatum toegang gehad tot het voormalige bedrijfspand van
gefailleerde en in het pand een voorraad verf- en lakproducten aangetroffen
w elke als chemisch afval zijn te kw alificeren. Een bruikbare voorraad heeft de
curator niet aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Onderzoek bestaan en omvang onderhanden w erk;
- Onderzoek bestaan en omvang voorraden.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 18,00

€ 0,00

Creditsaldo ING

€ 1.548,43

€ 0,00

Klantenbestand

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.566,43

€ 0,00

Restitutie Kamer van Koophandel

totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
In de activaovereenkomst van 25 december 2020 is overeengekomen dat het
klantenbestand samen met het saldo aan openstaande debiteuren w ordt
overgedragen aan de koper. De koopsom voor het klantenbestand is begrepen
in de koopsom voor de debiteuren en bedroeg 80% van het op het moment
van het sluiten van de overeenkomst openstaande debiteuren.
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De curator verw ijst ter zake ook naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 4.1
van dit verslag.
De ING heeft de curator bericht dat er op faillissementsdatum sprake w as van
een creditsaldo van € 1.548,43. De curator heeft de ING verzocht dat bedrag
over te boeken naar de faillissementsrekening en een specificatie van dat
bedrag te verstrekken. De koper van de debiteuren maakt aanspraak op dit
bedrag omdat dit volgens haar betalingen door debiteuren betreft.
De ING heeft het creditsaldo ad € 3.652,38 op 29 maart 2021 overgeboekt
naar de faillissementsrekening en de betreffende rekening met instemming van
de curator opgeheven.
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Met betrekking tot de afw ikkeling van dat saldo verw ijst de curator tevens
naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 4 van dit verslag.
Op 19 mei 2021 heeft de ING een bedrag van € 18,-- inzake een restitutie
van de Kamer van Koophandel. van de bovengenoemde rekening
overgeboekt naar de faillissementsrekening en daarna de rekening van
gefailleerde opgeheven.
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De belastingdienst heeft op 10 juni 2021 een teruggaaf inzake de W et
Tegemoetkoming Loondomein over het jaar 2020 vastgesteld tot een bedrag
van € 2.000,--. De Belastingdienst heeft deze teruggaaf verrekend met een
openstaande aanslag loonheffing.

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Onderzoek bestaan en omvang overige activa;
- Eerste beoordeling overdracht klantenbestand;
- Opvragen creditsaldo ING.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Op faillissementsdatum w as er geen sprake meer van debiteuren. De
debiteuren zijn middels de activaovereenkomst van 25 december 2020
overgedragen aan de koper. De koopsom voor de debiteuren en het
klantenbestand bedroeg 80% van het op het moment van het tekenen van de
overeenkomst openstaande debiteurensaldo.
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De koopsom van de debiteuren en klantenbestand bedroeg € 26.277,11 en is
samen met de koopsom voor de bedrijfsmiddelen op 30 december 2020
middels tw ee overboekingen voldaan op de ING-rekening van gefailleerde.
De curator heeft tevens een kopie ontvangen van de akte van cessie van 30
december 2020 w aarbij de debiteuren formeel zijn overgedragen aan de
koper.
Als het verzet tegen het faillissementsvonnis geen doel treft zal de curator
deze overdracht nader inhoudelijk beoordelen.
De curator heeft op 29 maart 2019 het saldo van de ING-rekening op de
faillissementsrekening ontvangen. Uit onderzoek is gebleken dat het saldo is
ontstaan door betalingen door debiteuren van gecedeerde vorderingen die op
de rekening van Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. hebben betaald. De koper
van de debiteurenvorderingen maakt aanspraak op deze gelden.
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De curator heeft de rechter-commissaris een voorstel gedaan met betrekking
tot dit saldo.
De curator doet nader onderzoek naar de overdracht van de debiteuren en zal
de rechter-commissaris ter zake op korte termijn een nader voorstel doen.
De curator is van mening dat de cessie van de vorderingen paulianeus is een
heeft ter zake de vernietiging ingeroepen.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek bestaan en omvang debiteurenportefeuille;
- Eerste onderzoek overdracht debiteuren.
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- Nader onderzoek overdracht debiteuren;
- Inroepen vernietiging cessie vorderingen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er geen sprake meer
van een vordering van de ING omdat door de ontvangst van de koopsom voor
de activa het debetsaldo geheel is ingelost.
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5.2 Leasecontracten
Volgens verklaring van de bestuurder w as er op faillissementsdatum sprake
van lopende leaseovereenkomsten voor een compressor, een kopieerapparaat
en een heftruck.
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Volgens verklaring van de bestuurder zijn de compressor en de heftruck voor
faillissementsdatum afgehaald door de lessor. Het kopieerapparaat staat bij de
koper van de activa.
De curator zal deze kw esties nader onderzoeken als het verzet tegen het
vonnis tot faillietverklaring geen doel treft.

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING had tot het moment van de voldoening een vordering op gefailleerde
uit hoofde van een rekening-courantkrediet. Ter meerdere zekerheid van de
voldoening van haar vordering had de ING een pandrecht bedongen op de
bedrijfsmiddelen en debiteuren. Dat pandrecht is door de voldoening van de
vordering van rechtsw eg vervallen.
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De curator zal deze kw estie nader onderzoeken als het verzet tegen het
vonnis tot faillietverklaring geen doel treft.
Uit het nadere onderzoek is gebleken dat de vordering van de ING inderdaad
kort voor het faillissement geheel is voldaan uit de opbrengst van de verkoop
van de activa en de debiteuren.

11-05-2021
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing nu het pandrecht door de voldoening van de vordering
van de bank van rechtsw ege is vervallen.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

02-02-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Op faillissementsdatum heeft een leverancier van verfproducten een vordering
ingediend tot een bedrag van € 150.597,12 en daarbij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft op faillissementsdatum geen
bruikbare voorraden aangetroffen.
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Volgens verklaring van de bestuurder zijn die voorraden opgeslagen bij de
koper van de activa en zijn de leveranciers daarover geïnformeerd.
De curator zal het onderzoek naar de aanspraken van de leverancier
voortzetten als het verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel
treft.
Tot op de verslagdatum hebben de volgende crediteuren aanspraak gemaakt
op eigendomsvoorbehoud:
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- Metalak B.V. te Tiel
- Zandleven Coatings B.V. te Leeuw arden
- Colours & Coatings B.V. te Enschede
- W estfalen Gassen Nederland B.V. te Deventer
- Hillen Kantoorinrichting te Almelo
De curator heeft de aanspraken op eigendomsvoorbehoud afgew ezen nu de
geleverde goederen niet door de curator zijn aangetroffen. De curator heeft
deze crediteuren geïnformeerd omtrent hetgeen de bestuurder heeft verklaard
over de voorraden.
Holland Mineraal B.V. te Deventer heeft bij de indiening van haar vordering
aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. Nu de geleverde goederen
niet door de curator zijn aangetroffen heeft de curator die aanspraak
afgew ezen en heeft de curator deze crediteur geïnformeerd omtrent hetgeen
de bestuurder heeft verklaard over de voorraden.
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5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
reclamerechten.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing nu de pandhouder kort voor het faillissement volledig is
voldaan.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Onderzoek naar vordering bank;
- Eerste onderzoek leaseovereenkomsten;
- Eerste onderzoek zekerheden;
- Eerste onderzoek separatistenpositie;
- Inventarisatie eigendomsvoorbehoud.
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- Nader onderzoek vordering ING
- Beoordelen eigendomsvoorbehoud
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- Beoordelen eigendomsvoorbehoud
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nu de bedrijfsmiddelen voor faillissementsdatum reeds zijn verkocht kan er van
voorzetten van de onderneming geen sprake zijn.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu de bedrijfsmiddelen voor faillissementsdatum reeds zijn verkocht kan er van
doorstarten van de onderneming geen sprake zijn.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst
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6.6 Opbrengst
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat de boekhouding in eigen
beheer w erd gedaan door een w erknemer middels het programma Handsoft
Pro. De administratie zou geheel zijn bijgew erkt. De administratie w as op
faillissementsdatum echter niet toegankelijk nu deze zich op een server
bevond w elke is opgeslagen in het w oonhuis van de bestuurder en w elke niet
geactiveerd w as.
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De curator heeft dus geen toegang gehad tot de administratie van gefailleerde
en zal zijn onderzoek naar de boekhoudplicht voortzetten als het verzet tegen
het vonnis tot faillietverklaring geen doelt treft.
Nadat het verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring is afgew ezen heeft de
curator van de bestuurder een deel van de administratie ontvangen. Zo zijn de
crediteurenlijst en de activastaten aangeleverd. Ook heeft de curator een
uitdraai van het grootboek over het jaar 2020 ontvangen.
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Ondanks herhaalde verzoeken heeft de curator de jaarrekeningen over de
jaren 2018 en 2019 niet ontvangen van de bestuurder. Deze stelt dat gelet op
de omvang van de onderneming en gezien de omzet geen jaarrekeningen zijn
opgesteld en dat de publicatiebalans afdoende is. Daarnaast heeft de curator
een Excel-overzicht ontvangen met een berekening van de omzet en kosten
over de jaren 2018 en 2019.
Ook heeft de curator de kolommenbalansen over de jaren 2017 tot en met
2020 ontvangen. De curator doet nader onderzoek naar de boekhoudplicht en
zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag berichten.
De curator heeft op basis van zijn nadere onderzoek naar de aanvullende
aangeleverde administratie geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is
voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 29 mei 2020 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2019
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 25 mei 2020 definitief zou
zijn vastgesteld.
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Op 14 november 2019 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar
2018 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 31 oktober 2019
definitief zou zijn vastgesteld.
Op 7 november 2018 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar
2017 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 31 oktober 2018
definitief zou zijn vastgesteld.
De curator zal zijn onderzoek naar de deponeringsplicht voortzetten als het
verzet tegen het vonnis tot faillietverklaring geen doel treft.
De curator heeft zijn onderzoek naar de deponeringsplicht afgerond en
concludeert dat op de juiste w ijze aan deze verplichting is voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist.
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De bestuurder heeft de curator geïnformeerd dat er geen jaarrekeningen zijn
opgesteld gelet op de hoogte van de omzet van de onderneming. W el is voor
publicatiedoeleinden een publicatiebalans opgesteld w elke ook is
gedeponeerd. Er is echter geen sprake van een extern opgestelde balans en
resultatenrekening met toelichting. Derhalve is er ook geen sprake van een
goedkeurende verklaring of samenstellingsverklaring.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de Straal- en Spuitbedrijf Tw ente B.V. is een
of meer aandelen nominaal groot € 1,--. Bij de oprichting is 1 aandeel geplaatst
tot een totaalbedrag van € 1,--.
Blijkens de oprichtingsakte heeft volstorting plaats gevonden in geld, op de
rekening van de notaris. Aangezien de vennootschap in het jaar 2013 is
opgericht is nader onderzoek naar de volstortingsverplichting niet meer zinvol
nu een eventuele vordering ter zake al is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
De curator heeft aanw ijzingen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur maar
zal zijn onderzoek ter zake pas voortzetten als het verzet tegen het vonnis tot
faillietverklaring geen doel treft. De curator heeft de rechter-commissaris w el
bericht over zijn bevindingen.

Toelichting
De curator doet nader onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en zal de
rechter-commissaris zo spoedig mogelijk over de uitkomsten van zijn
onderzoek berichten en ter zake een voorstel doen.
Nee

11-05-2021
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Toelichting
De curator heeft zijn onderzoek naar onbehoorlijk bestuur afgerond en geen
feiten of omstandigheden geconstateerd die aanleiding geven tot het
concluderen van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
De curator heeft aanw ijzingen dat er sprake is van paulianeus handelen maar
zal zijn onderzoek ter zake pas voortzetten als het verzet tegen het vonnis tot
faillietverklaring geen doel treft. De curator heeft de rechter-commissaris w el
bericht over zijn bevindingen.
In onderzoek

11-05-2021
2

Toelichting
De curator doet nader onderzoek naar mogelijk paulianeuze transacties en zal
de rechter-commissaris zo spoedig mogelijk over de uitkomsten van zijn
onderzoek berichten en ter zake een voorstel doen.
Ja
Toelichting
De curator heeft bij de beoordeling van de administratie enkele boekingen
aangetroffen w elke een nadere toelichting behoeven van de bestuurder. De
curator heeft de bestuurder ter zake aangeschreven en is nog in afw achting
van de reactie. Over de voortgang in deze kw estie zal de curator in een
volgend verslag nader berichten.
De curator concludeert na onderzoek dat de overdracht van de
bedrijfsmiddelen en de cessie van de vorderingen paulianeus is en heeft ter
zake de vernietiging ingeroepen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Eerste inventarisatie boekhoudplicht;
- Onderzoek deponeringsplicht;
- Onderzoek volstortingsplicht;
- Eerste onderzoek onbehoorlijk bestuur;
- Eerste onderzoek paulianeus handelen.
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- Nadere inventarisatie boekhouding
- Nader onderzoek deponeringplicht
- Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur
- Nader onderzoek paulianeus handelen
- Inroepen vernietiging overeenkomsten
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 919,60
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Toelichting
De kosten voor het gebruik van het programma Claimsagent voor het on-line
verw erken van de vorderingen in dit faillissement belopen per verslagdatum €
12,10 incl. BTW .
Daarnaast heeft de curator de verkochte bedrijfsmiddelen laten taxeren door
Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam en ter zake een factuur
ontvangen van € 907,50 incl. BTW .
€ 60,50
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Toelichting
In verband met het ontbreken van actief heeft de curator de nota van
Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen
ad € 907,50 voorgeschoten vanaf zijn kantoorrekening.
De kosten voor het gebruik van het programma Claimsagent voor het online
verw erken van de vorderingen in dit faillissement belopen per verslagdatum €
60,50 incl. BTW .
€ 0,00
Toelichting
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 28 juni 2021
heeft de curator op 29 juni 2021 een bedrag van € 1.032,48 overgeboekt
vanaf de faillissementsrekening naar zijn kantoorrekening. Dat betrof de
vergoeding van de door het kantoor van de curator voorgeschoten kosten
w aaronder onder andere de bovengenoemde nota van Troostw ijk
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W aarderingen & Advies B.V.
Met elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 6 oktober
2021 heeft de curator per gelijke datum een bedrag van € 66,55 voldaan aan
Claimsagent B.V. Dat betreft de nota voor het gebruik van het online
softw areprogramma voor het verw erken van de crediteuren in dit
faillissement.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 85.224,00
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Toelichting
De belastingdienst heeft vorderingen ingediend voor onbetaald gebleven
aanslagen loonheffing, omzetbelasting en vennootschapsbelasting tot een
totaalbedrag van € 85.224,--. De belastingdienst maakt daarbij aanspraak op
preferentie op grond van artikel 22 IW .
€ 102.427,00
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Toelichting
De fiscus heeft aanvullende vorderingen ingediend voor aanslagen loonheffing,
omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting en maakt daarbij aanspraak op
preferentie op grond van artikel 22 IW . De totale vordering van de fiscus komt
daarmee per verslagdatum op € 102.427,--

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
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Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft de curator geen vordering ontvangen van het
UW V. De curator verw ijst ter zake ook naar hetgeen is vermeld onder
hoofdstuk 2.1 van dit verslag en verw acht ter zake ook geen vordering.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Toelichting
De aanvragers van het faillissement hebben tot op de verslagdatum hun
preferente vordering nog niet ingediend.
€ 1.674,94
Toelichting
De beide aanvragers van het faillissement hebben een vordering ingediend
voor de kosten van het aanvragen van het faillissement tot een bedrag van elk
€ 837,47 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 3:288
sub a BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
3
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Toelichting
De curator heeft op faillissementsdatum geen crediteurenlijst ontvangen. Op
basis van de beschikbare gegevens heeft de curator tot op de verslagdatum
zes crediteuren aangeschreven.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal drie concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.
Als het verzet geen doel treft zal de curator -zodra hij over de volledige
administratie beschikt- een nader onderzoek instellen naar de omvang van de
crediteuren.
17

11-05-2021
2

Toelichting
Nu het verzet niet is geslaagd heeft de curator na ontvangst van de
crediteurenlijst de crediteuren aangeschreven w elke nog geen vordering
hadden ingediend in dit faillissement. Tot op de verslagdatum hebben in totaal
17 crediteuren hun vorderingen ingediend.
19
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Toelichting
Tot op 9 november 2021 hebben in totaal 19 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 163.290,34
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Toelichting
De drie concurrente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een totaal
bedrag van € 163.290,34 w elke door de curator zijn geplaatst op de lijst van
voorlopig erkende concurrente crediteuren.
€ 246.514,37
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Toelichting
De dertien crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 246.514,37.
Deze vorderingen zijn -uit efficiency overw egingen- zonder inhoudelijke
beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente
schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het
moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan concurrente
crediteuren te verw achten is.
€ 252.054,91
Toelichting
De 19 crediteuren hebben concurrente vorderingen ingediend tot een
totaalbedrag van € 252.054,91.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Er is verzet ingesteld tegen het vonnis tot faillietverklaring. Als dat verzet doet
treft eindigt het faillissement van rechtsw ege. Als als het verzet geen doel treft
zal de curator een standpunt innemen over de w ijze van afw ikkeling van dit
faillissement.
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De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Onderzoek bestaan en omvang crediteuren;
- Aanschrijven crediteuren;
- Verw erken binnengekomen vorderingen.
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- Aanschrijven crediteuren
- Beoordelen en verw erken binnen gekomen vorderingen
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- Beoordelen en verw erken binnen gekomen vorderingen
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Volgens verklaring van de bestuurder zou er geen sprake zijn van lopende
procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum ook niet aangetroffen.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10. Overig
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10.1 Plan van aanpak
Tegen het vonnis tot faillietverklaring is verzet ingesteld. Om die reden heeft
de curator zijn w erkzaamheden beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Als het
verzet doel treft zijn de w erkzaamheden in dit faillissement beëindigd.
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Als het verzet geen doel treft zal de curator de volgende w erkzaamheden nog
uitvoeren. Hierbij kan de curator op dit moment -w egens het niet beschikken
over de administratie- geen inschatting maken van het aantal uren dat aan die
w erkzaamheden besteed zal moeten w orden alsmede de termijn die voor de
afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek w isseling aandeelhouders/bestuurders (hoofdstuk 1.1)
2. Onderzoek verzekeringen (hoofdstuk 1.3)
3. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4)
4. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
5. Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
6. Onderzoek bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
7. Onderzoek bestaan en omvang voorraden (hoofdstuk 3.6)
8. Onderzoek creditsaldo ING (hoofdstuk 3.8)
9. Onderzoek verkoop debiteuren (hoofdstuk 4.1)
10. Onderzoek financiering ING (hoofdstuk 5.1)
11. Onderzoek leaseovereenkomsten (hoofdstuk 5.2)
12. Onderzoek eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.3)
13. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
14. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2)
15. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
16. Nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
In dit faillissement dient de curator de volgende w erkzaamheden nog uit te
voeren. Hierbij kan de curator op dit moment -w egens het niet beschikken over
de administratie- geen inschatting maken van het aantal uren dat aan die
w erkzaamheden besteed zal moeten w orden alsmede de termijn die voor de
afw ikkeling benodigd is.
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1. Onderzoek w isseling aandeelhouders/bestuurders (hoofdstuk 1.1)
2. Onderzoek verzekeringen (hoofdstuk 1.3) (afgew ikkeld)
3. Onderzoek huurovereenkomst (hoofdstuk 1.4) (afgew ikkeld)
4. Nader onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
5. Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
6. Onderzoek bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4) (afgew ikkeld)
7. Onderzoek bestaan en omvang voorraden (hoofdstuk 3.6) (afgew ikkeld)
8. Onderzoek creditsaldo ING (hoofdstuk 3.8) (afgew ikkeld)
9. Onderzoek verkoop debiteuren (hoofdstuk 4.1)
10. Onderzoek financiering ING (hoofdstuk 5.1)
11. Onderzoek leaseovereenkomsten (hoofdstuk 5.2) (afgew ikkeld)
12. Onderzoek eigendomsvoorbehoud (hoofdstuk 5.3) (afgew ikkeld)
13. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
14. Onderzoek deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2) (afgew ikkeld)
15. Nader onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
16. Nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
In dit faillissement dient de curator de volgende w erkzaamheden nog uit te
voeren. Hierbij kan de curator op dit moment -w egens het niet beschikken
over de administratie- geen inschatting maken van het aantal uren dat aan
die w erkzaamheden besteed zal moeten w orden alsmede de termijn die voor
de afw ikkeling benodigd is.
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1. Nader onderzoek w isseling aandeelhouders/bestuurders (hoofdstuk 1.1)
(3 maanden en 4 uren)
2. Afronden onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 3 uren)
3. Onderzoek verkoop bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(afgew ikkeld)
4. Onderzoek verkoop debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(afgew ikkeld)
5. Onderzoek financiering ING (hoofdstuk 5.1)
(3 maanden en 4 uren)
6. Afronden onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(afgew ikkeld)
7. Afronden onderzoek onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
(afgew ikkeld)
8. Afronden onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
(afgew ikkeld)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn voor de afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de
uitkomst van het ingestelde verzet.
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De verzetprocedure is afgehandeld. De curator kan op dit moment nog geen
inschatting maken van de termijn voor de afw ikkeling van dit faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
- Voorlopige inventarisatie van uit te voeren w erkzaamheden.
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- Actualiseren plan van aanpak
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2
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