Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.09/13/614

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000002398:F001

Datum uitspraak:

16-07-2013

Curator:

mr. E.A.H. ten Berge

R-C:

mr. W.J. Don

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veka Installatietechniek B.V.,
statutair gevestigd te De Lier (gemeente Westland), kantoorhoudende te (2678 HL) De Lier
aan de Viool 88, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den
Haag onder nummer 27289378.
Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag blijkt van de
navolgende omschrijving: ³uitoefenen montage- en installatiebedrijf´Feitelijk was de
gefailleerde vennootschap vooral gericht op de kassenbouw.
Omzetgegevens
2009: € 599.234,00;
2010: € 655.195,00;
2011: € 1.841.597,00;
2012: € 749.416,00;
2013: nog onbekend.

Personeel gemiddeld aantal
7.
Saldo einde verslagperiode
€ 12.167,13.
€ 181,44
Verslagperiode
18 juli 2015 tot en met 4 februari 2016.
5 februari 2016 tot en met 12 juli 2016.
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13 juli 2016 tot en met 22 februari 2017.
23 februari 2017 tot en met 19 april 2017.
20 april 2017 t/m 10 juli 2017.
11 juli 2017 t/m 6 oktober 2017.
7 oktober 2017 t/m 11 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
In deze verslagperiode is 3,80 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode is 0,50 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode is 4,4 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode is 4,7 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode is 3,40 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode is 2,50 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode is 10,60 uur aan dit faillissement besteed.
Bestede uren totaal
In totaal is 85,73 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 86,23 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 90,63 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 95,33 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 98,73 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal is 101,23 uur aan dit faillissement besteed.
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In totaal is 111,83 uur aan dit faillissement besteed.
Toelichting
Dit betreft het zevende openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het achtste openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het negende openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het tiende openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het elfde openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het twaalfde openbaar faillissementsverslag.

Dit betreft het dertiende openbaar faillissementsverslag.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
'HJHIDLOOHHUGHYHQQRRWVFKDSLVRSJHULFKWELMQRWDULsOHDNWHGGMXQL6LQGVMDQXDUL
2008 zijn de heer M.M. Verkade en de heer J.M. Kagchelland enig aandeelhouder en tevens
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde vennootschap.

1.2

Winst en verlies
Winst en verlies:
2009: -/- € 115.099,00;
Resultaat na belastingen:
2010: -/- € 196.664,00;
2011: € 134.334,00;
2012: € 2.460,00;
2013: nog onbekend.

1.3

Balanstotaal
2009: € 409.046,00;
2010: € 342.187,00;
2011: € 436.843,00;
2012: € 336.054,00
2013: nog onbekend.
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Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

1.5

Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn diverse verzekeringen afgesloten. Ter zake heeft
inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden. Voor zover de verzekeringen nog niet door
ZDQEHWDOLQJ]LMQJHUR\HHUG]XOOHQGH]HZRUGHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van (een
gedeelte van) de bedrijfsruimte staande en gelegen te (2678 CV) De Lier aan de Lierweg 105.
Deze huurovereenkomst is ±YRRU]RYHUGH]HQLHWHHUGHUUHFKWVJHOGLJLVEHsLQGLJG±door de
curator met machtiging van de Rechter-Commissaris opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement
In onderzoek.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
7.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
7.

2.3

Datum ontslagaanzegging
22 juli 2013. In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen zal een
personeelsbijeenkomst en een collectieve intake voor de loongarantieregeling plaatsvinden.

2.4

Werkzaamheden
Geen.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen onroerende zaken in
eigendom.
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Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Geen.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Per datum faillissement heeft de gefailleerde vennootschap geen kantoor- en/of
bedrijfsmiddelen meer in eigendom. De curator verricht ter zake nader onderzoek. De curator
heeft de bestuurders van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen verzocht en
deze verkregen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal in voorkomend geval ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de
Ontvanger behartigen.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
- Bespreking met de bestuurders van de gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie met de bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement geen voorraad in eigendom. De
curator heeft de bestuurders van de gefailleerde vennootschap om nadere inlichtingen
verzocht en deze verkregen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.
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Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
- Correspondentie met de bestuurders van de gefailleerde vennootschap.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.
Motorvoertuigen:
Blijkens opgave van de RDW staan er per datum faillissement geen motorvoertuigen op naam
van de gefailleerde vennootschap geregistreerd. De curator zal ter zake nader onderzoek
verrichten. Uit onderzoek is gebleken dat de (voorheen) aan de gefailleerde vennootschap in
eigendom toebehorende motorvoertuigen in de loop van 2013 zijn vervreemd. Deze kwestie is
begrepen onder de correspondentie als bedoeld onder punt 7.1 van dit verslag.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Nog onbekend.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Geen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteurenportefeuille zou per datum faillissement volgens opgave van de (middellijk)
bestuurders in totaal ongeveer een paar duizend euro bedragen. De curator is in afwachting
van een gespecificeerde debiteurenlijst. Blijkens onderhavige debiteurenlijst is nog slechts
VSUDNHYDQppQRSHQVWDDQGHYRUGHULQJZHONHYRUGHULQJGRRUGHEHWUHIIHQGHGHELWHXUZRUGW
betwist. Rabobank Wesland U.A. zal overgaan tot uitwinning van voornoemde vordering. De
curator heeft Rabobank Westland U.A. ter zake verzocht de huidige stand van zaken kenbaar
te maken. Er is, voor zover de curator bekend, geen concrete voortgang geboekt.

4.2

Opbrengst
Nog onbekend.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Geen.

Pagina 6 van 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

11-01-2018

De gefailleerde vennootschap bankiert bij Rabobank Westland U.A. Rabobank Westland U.A
heeft een totale vordering ad € 133.551,36 kenbaar gemaakt.
De gefailleerde vennootschap bankiert tevens bij ING Bank N.V. Op de rekening aangehouden
bij de ING Bank N.V. is per datum faillissement gebleken van een saldo ad € 0,00.
5.2

Leasecontracten
Daarvan is niet gebleken.

5.3

Beschrijving zekerheden
Rabobank Westland U.A. heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap
gefinancierd. Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de gefailleerde
vennootschap heeft Rabobank Westland U.A. diverse zekerheidsrechten verkregen, zoals een
pandrecht op de voorraad, de bedrijfsmiddelen en vorderingen op derden. De curator zal de
rechtsgeldigheid van de verkregen zekerheidsrechten onderzoeken. De curator heeft de
rechtsgeldigheid van de verkregen zekerheidsrechten onderzocht en deze rechtsgeldig
bevonden.

5.4

Separatistenpositie
Rabobank Westland U.A. is separatist.

5.5

Boedelbijdragen
Daarvan is niet gebleken.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich thans een aantal crediteuren gemeld ter zake (vermeende)
eigendomsaanspraken. De curator zal voornoemde (vermeende) eigendomsaanspraken
beoordelen en tevens afwikkelen. Afwikkeling van de (vermeende) eigendomsaanspraken
heeft inmiddels plaatsgevonden.

5.7

Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.8

Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.9

Werkzaamheden
Geen.
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

11-01-2018

Niet van toepassing.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Na het faillissement heeft de curator onderzoek verricht naar een mogelijke verkoop om een
voortzetting van de bedrijfsactiviteiten te realiseren. Een doorstart bleek niet tot de
mogelijkheden te behoren.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De bestuurders van de gefailleerde vennootschap hebben de administratie van de gefailleerde
vennootschap gedeeltelijk aan de curator ter hand gesteld. De curator zal de administratie, na
ontvangst van de volledige administratie, nader bestuderen. De curator heeft het gebruikelijke
onderzoek verricht. Na bestudering van de administratie heeft de curator ten aanzien van een
aantal transacties de (middellijk) bestuurders om nadere toelichting c.q. opheldering verzocht
en ter zake een tweetal transacties een (voorlopig) standpunt ingenomen. Naar aanleiding van
mijn bevindingen heb ik de bestuurders hiermee geconfronteerd. Namens de bestuurders is
inhoudelijk gereageerd. Zie punt 7.6. Dit punt is afgewikkeld.
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Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 tijdig gedeponeerd. De
termijn voor het deponeren van de jaarrekening over het (boek)jaar 2012 is nog niet
verstreken.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
In dit faillissement niet aanwezig.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Zie punt 7.6.
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Zie punt 7.6.
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Zie punt 7.6.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Zie punt 7.6.
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Zie punt 7.6.
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Zie punt 7.6.

7.6

Paulianeus handelen
De curator heeft het gebruikelijke onderzoek verricht. Na bestudering van de administratie
heeft de curator ten aanzien van een aantal transacties de (middellijk) bestuurders om nadere
toelichting c.q. opheldering verzocht en ter zake een tweetal transacties een (voorlopig)
standpunt ingenomen. De curator heeft nadere inlichtingen verkregen.
Ten aanzien van een aantal aspecten is in de zesde verslagperiode met de (middellijk)
bestuurders van de gefailleerde vennootschap een minnelijke regeling getroffen. Tegen finale
kwijting is ter zake een bedrag ad € 11.500,00 aan de boedel van de gefailleerde
vennootschap voldaan.
Tijdens het rechtmatigheidsonderzoek is tevens gebleken van een transactie c.q. complex van
rechtshandelingen ten aanzien van voorheen aan de gefailleerde vennootschap in eigendom
toebehorende motorvoertuigen. Ter zake wordt gecorrespondeerd.
Een procedure is onafwendbaar.
In de afgelopen verslagperiode is de (concept)dagvaarding aangepast. Na verkregen
machtiging zal tot het entameren van een procedure worden overgegaan.
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De inleidende dagvaarding is aangepast en ter betekening aan de deurwaarder verzonden.
Dagvaarding heeft plaatsgevonden. De gedaagden hebben in de afgelopen verslagperiode
(afwijzend) geconcludeerd voor antwoord. Er is een comparitie van partijen bepaald voor 26
oktober 2017.
Deze comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. De rechtbank Den Haag heeft bij
vonnis van 9 november 2017 de vorderingen van de curator afgewezen. De curator is
voornemens hoger beroep in te stellen.
7.7

Werkzaamheden
- Administratief onderzoek;
- Onderzoek rechtsmatigheid;
- Correspondentie (middellijk) bestuurders.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zullen diverse boedelvorderingen ontstaan. Genoemd kunnen worden de vorderingen in
verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en algemene bijzondere
faillissementskosten. Het UWV heeft een boedelvordering ad € 18.720,15 kenbaar gemaakt.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Tot op heden heeft de fiscus een vordering ad € 55.712,00 kenbaar gemaakt.

8.3

Pref. vord. van het UWV
Tot op heden heeft het UWV een vordering ad € 13.428,10 kenbaar gemaakt.

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog niet van toepassing.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Vooralsnog hebben 27 crediteuren hun vordering kenbaar gemaakt.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Tot op heden € 350.019,76.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Onbekend.
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Werkzaamheden
Aanschrijven en verwerken van crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Geen.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

10.2

Plan van aanpak
Zie werkzaamheden als bedoeld onder 10.4.

10.3

Indiening volgend verslag
16 juli 2016.
16 januari 2017.
16 april 2017.
15 juli 2017.
16 oktober 2017.
16 januari 2018.
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16 april 2018.
10.4

Werkzaamheden
- Afwikkeling punt 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

- procedure als bedoeld onder punt 7.6;
- de gebruikelijke werkzaamheden.

- hoger beroep als bedoeld onder punt 7.6;
- de gebruikelijke werkzaamheden.
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