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

6

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.09/15/8

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000001260:F001

Datum uitspraak:

06-01-2015

Curator:

mr. J.J. Wittekamp

R-C:

mr. M.M.F. Holtrop

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ladder- en Steigerfabriek Centrum
,QGXVWULsOH2QGHUQHPLQJ%9VWDWXWDLUJHYHVWLJGWH¶s-Gravenzande (gemeente Westland),
kantoorhoudende te (2691 HB) ¶s-Gravenzande (gemeente Westland) aan de Franklinstraat 911 alsmede kantoorhoudende te (9206 BB) Drachten (gemeente Smallingerland) aan de Boeg
11, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
27232682.
Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag blijkt van de
navolgende omschrijving: ³Vervaardiging van overige producten van metaal. De fabricage van
klimmaterialen´
Omzetgegevens
2011: € 596.537,00;
2012: € 509.530,00;
2013: € 452.795,00;
2014: € onbekend;
2015 (t/m 5 januari): € in onderzoek.

Personeel gemiddeld aantal
9.
Saldo einde verslagperiode
€ 40.030,97.
€ 44.030,97.
€ 32.091,41.
€ 36.091,41
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€ 3.091,41
€ 5.091,41
Verslagperiode
15 juli 2015 t/m 22 januari 2016.
23 januari 2016 t/m 13 juli 2016.
14 juli 2016 t/m 22 februari 2017.
23 februari 2017 t/m 19 april 2017.
20 april 2017 t/m 11 juli 2017.
12 juli 2017 t/m 31 oktober 2017.
1 november 2017 t/m 10 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
In deze verslagperiode zijn 7,90 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode zijn 14,30 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode zijn 14,3 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode zijn 12 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode zijn 4,2 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode zijn 1,80 uur aan dit faillissement besteed.
In deze verslagperiode zijn 2,30 uur aan dit faillissement besteed.
Bestede uren totaal
In totaal zijn 105,30 uur aan dit faillissement besteed.
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In totaal zijn 120,30 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 136,9 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 148,9 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 153,10 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 154,90 uur aan dit faillissement besteed.
In totaal zijn 157,20 uur aan dit faillissement besteed.
Toelichting
Dit verslag is het vierde openbaar faillissementsverslag.
Dit is het vijfde openbaar faillissementsverslag.
Dit is het zesde openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het zevende openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het achtste openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het negende openbaar faillissementsverslag.
Dit betreft het tiende openbaar faillissementsverslag.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
'HJHIDLOOHHUGHYHQQRRWVFKDSLVRSJHULFKWELMQRWDULsOHDNWHYDQMDQXDUL'HKHHU$0
Peters is sinds 7 januari 1992 alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder van de gefailleerde
vennootschap. De aandelen in het kapitaal van de gefailleerde vennootschap worden
gehouden door vier natuurlijke personen.
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Winst en verlies
2011: € 48.775,00;
2012: € 37.289,00;
2013: € 38.708,00;
2014: € onbekend;
2015 (t/m 5 januari): € onbekend.

1.3

Balanstotaal
2011: € 343.999,00;
2012: € 558.208,00;
2013: € 566.419,00;
2014: € onbekend;
2015 (per 6 januari): € onbekend.

1.4

Lopende procedures
Per datum faillissement waren - naast het verzoekschrift waarop de faillietverklaring is
uitgesproken - twee verzoeken tot faillietverklaring van Ladder- en Steigerfabriek Centrum
,QGXVWULsOH2QGHUQHPLQJ%9DDQKDQJLJ1XRQGHUKDYLJIDLOOLVVHPHQWRQKHUURHSHOLMNLVLV
voortzetting op enig moment niet aan de orde.

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn op naam van de gefailleerde vennootschap diverse
bedrijfsverzekeringen afgesloten. Ter zake zal een inventarisatie plaatsvinden, waarna de
RYHUERGLJHYHU]HNHULQJHQ]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG'LWKHHIWJHHQSUHPLHUHVWLWXWLHWRWJHYROJ
gehad.

1.6

Huur
De gefailleerde vennootschap heeft een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van de
bedrijfsruimte staande en gelegen te (2691 HB) ¶s-Gravenzande (gemeente Westland) aan de
Franklinstraat 9-11. Deze huurovereenkomst is met ingang van 28 januari 2015 met
ZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQEHsLQGLJG
De gefailleerde vennootschap heeft tevens een huurovereenkomst gesloten ten aanzien van
de bedrijfsruimte staan en gelegen te (9206 BB) Drachten (gemeente Smallingerland) aan De
Boeg 11'H]HKXXURYHUHHQNRPVWLVHYHQHHQVPHWZHGHU]LMGVJRHGYLQGHQEHsLQGLJG

1.7

Oorzaak faillissement
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap verklaarde dat de oorzaak van het
faillissement zou zijn gelegen in, kennelijk al geruime tijd bestaande, liquiditeitsproblemen.
Deze liquiditeitsproblemen zouden zijn ontstaan door een (te) beperkte omvang van de door
de gefailleerde vennootschap verkregen financiering. Als gevolg van een beperkt werkkapitaal,
zou de gefailleerde vennootschap niet in staat zijn geweest voldoende voorraad
steigermateriaal aan te houden om klanten adequaat te kunnen leveren. Door de afwezigheid
van voldoende voorraad zou er sprake zijn van een (te) laag omzetniveau met uiteindelijk een
negatieve kasstroom tot gevolg. Naar de oorzaak van het faillissement zal nader onderzoek
worden gedaan.
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Onderzoek heeft plaatsgevonden.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
9.

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
10.

2.3

Datum ontslagaanzegging
9 januari 2015. In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen heeft
een intake voor de loongarantieregeling plaatsgevonden.

2.4

Werkzaamheden
- Correspondentie met werkneemster.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.2

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
De gefailleerde vennootschap heeft een beperkte hoeveelheid kantoor- en bedrijfsmiddelen in
eigendom. Deze kantoor- en bedrijfsmiddelen zijn betrokken bij de transactie als voormeld
onder punt 6.4, waarbij voor deze goederen een opbrengst ad € 1.500,00 is gerealiseerd.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 1.500,00.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De kantoor- en bedrijfsmiddelen zijn, voor zover de curator bekend, niet verpand. In
voorkomend geval zal de curator ex artikel 57 lid 3 Faillissementswet de belangen van de
Ontvanger behartigen.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Geen.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
De gefailleerde vennootschap heeft per datum faillissement een aanzienlijke hoeveelheid
voorraad ladders, trappen en steigers alsmede grondstoffen/halffabricaten voor de fabricage
van ladders, trappen en steigers in eigendom. De aangetroffen voorraad is in opdracht van de
curator getaxeerd door Troostwijk Waardering & Advies B.V. te Amsterdam.
De voorraad grondstoffen/halffabricaten zijn begrepen onder de transactie als vermeld onder
punt 6.4 waarbij een opbrengst ad € 35.000,00 is gerealiseerd.
De voorraad gereed product zal vanaf twee locaties middels een (openbare) internetveiling
ZRUGHQYHUNRFKW'HLQWHUQHWYHLOLQJLVLQPLGGHOVDIJHZLNNHOG9HUYROJHQVKHHIWGHILQDQFLsOH
afwikkeling plaatsgevonden. De totale verkoopopbrengst bedraagt € 85.417,00 BTW-verlegd.
Na aftrek van kosten is een bedrag ad € 61.912,93 aan de pandhouder voldaan.
Met betrekking tot de transactie als bedoeld onder punt 6.6 van dit verslag heeft een
tussentijdse afrekening met de pandhouder plaatsgevonden. Aan de pandhouder is een
bedrag ad € 17.641,49 voldaan. Over dit bedrag heeft de pandhouder een boedelbijdrage ad
€ 3.201,93 betaald.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
€ 119.417,00.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
De curator is ter zake met de pandhouder in overleg getreden. Voor de inspanningen van de
curator betaalt de pandhouder een boedelbijdrage gelijk aan 15% exclusief BTW van de te
realiseren opbrengst. De pandhouder heeft (vooralsnog) een boedelbijdrage ad €9.84,86
inclusief BTW aan de boedel voldaan.
De pandhouder heeft (vooralsnog) een boedelbijdrage ad €9.084,86 inclusief BTW aan de
boedel voldaan.
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De curator is ter zake met de pandhouder in overleg getreden. Voor de inspanningen van de
curator betaalt de pandhouder een boedelbijdrage gelijk aan 15% exclusief BTW van de te
realiseren opbrengst. De pandhouder heeft (vooralsnog) een boedelbijdrage ad € 9.084,86
inclusief BTW aan de boedel voldaan.
De pandhouder heeft (vooralsnog) een boedelbijdrage ad € 12.286,79 inclusief BTW aan de
boedel voldaan.
3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Geen.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Daarvan is niet gebleken.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Geen.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Blijkens de administratie van de gefailleerde vennootschap zou de gefailleerde vennootschap
per datum faillissement een bedrag ad € 6.554,85 van debiteuren te vorderen hebben. In
samenspraak met de pandhouder heeft de curator de incasso daarvan ter hand genomen. Na
onderzoek is het openstaande saldo aangepast tot € 7.354,85. Van voornoemd bedrag is een
EHGUDJDG¼JHwQFDVVHHUG9RRUKHWRYHULJHPRHWGHGHELWHXUHQSRUWHIHXLOOHDOV
oninbaar worden beschouwd deels omdat de vordering reeds door betaling teniet waren
gegaan. De debiteurenincasso is daarmee afgewikkeld. Afwikkeling met de pandhouder heeft
plaatsgevonden. Na aftrek van kosten is een bedrag ad € 4.862,68 aan de pandhouder
voldaan.

4.2

Opbrengst
€ 5.940,96 waarvan een bedrag ad € 704,94 is voldaan op de bij ABN Amro Bank N.V.
aangehouden (geblokkeerde) bankrekening op naam van de gefailleerde vennootschap.

4.3

Boedelbijdrage
De curator is ter zake met de pandhouder in overleg getreden. Voor de inspanningen van de
curator betaalt de pandhouder een boedelbijdrage gelijk aan 15% exclusief BTW van de te
incasseren bedragen. De pandhouder heeft een boedelbijdrage ad € 1.078,28 inclusief BTW
aan de boedel voldaan.
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Werkzaamheden
Geen.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap zijn gefinancierd door ABN Amro Bank N.V.
ABN Amro Bank N.V. had per datum faillissement een bedrag ad
€ 163.707,96 +
p.m. van de gefailleerde vennootschap te vorderen.

5.2

Leasecontracten
Niet van toepassing.

5.3

Beschrijving zekerheden
ABN Amro Bank N.V. heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap
gefinancierd. Tot zekerheid van de nakoming voor de verstrekte financiering heeft ABN Amro
Bank N.V. een pandrecht verkregen op de huidige en toekomstige vorderingen op derden en
de voorraad van de gefailleerde vennootschap. Voorts staat de heer A.M. Peters voor een
bedrag ad € 125.000,00 borg en heeft ABN Amro Bank N.V. een hypotheekrecht verkregen op
het bedrijfspand - dat aan een derde in eigendom toebehoort - aan de Franklinstraat 9-11 te ¶sGravenzande.

5.4

Separatistenpositie
ABN Amro Bank N.V. is separatist.

5.5

Boedelbijdragen
De curator is ter zake met de pandhouder in overleg getreden. Voor de inspanningen van de
curator betaalt de pandhouder een boedelbijdrage gelijk aan 15% exclusief BTW van de te
realiseren opbrengst c.q. de te incasseren bedragen.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er zijn diverse eigendomsaanspraken door (handels)crediteuren gemaakt. Deze
eigendomsaanspraken zullen worden afgewikkeld. Afwikkeling van de gemaakte
eigendomsaanspraken heeft inmiddels plaatsgevonden.

5.7

Retentierechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

5.8

Reclamerechten
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.
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Werkzaamheden
- Correspondentie en overleg ABN Amro Bank N.V.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap zijn per datum faillissement gestaakt.
De curator heeft de bedrijfsactiviteiten van de gefailleerde vennootschap niet voortgezet.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Geen.

6.4

Doorstart: Beschrijving
Na het faillissement hebben er verkoopinspanningen plaatsgevonden om voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten te realiseren. Op 28 januari 2015 is ter zake een activaovereenkomst tot
stand gekomen, waarbij de goodwill, de bedrijfsinventaris en -middelen en de voorraad
grondstoffen/halffabricaten zijn verkocht en geleverd voor een totale koopprijs ad € 55.000,00.
Met de koper is overeengekomen dat een deel van de koopprijs in termijnen zal worden
voldaan. Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit dien hoofde, heeft de
curator een pandrecht verkregen op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen van
koper op derden alsmede de huidige en toekomstige voorraad van koper.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6

Doorstart: Opbrengst
In totaal is met de transactie een opbrengst gerealiseerd ad € 55.000,00 waarvan een bedrag
ad € 20.000,00 ziet op goodwill. De curator verwijst voor het overige naar punt 3.6 en 3.12 van
dit verslag. Vooralsnog is een bedrag ad € 34.965,08 in mindering voldaan.
Vooralsnog is een bedrag ad € 39.940,96 in mindering voldaan.
In totaal is met de transactie een opbrengst gerealiseerd ad € 55.000,00 waarvan een bedrag
ad € 20.000,00 ziet op goodwill. De curator verwijst voor het overige naar punt 3.6 en 3.12 van
dit verslag. Vooralsnog is een bedrag ad € 39.940,96 in mindering voldaan.
Incasso-inspanningen ten spijt heeft de koper in de afgelopen verslagperiode geen bedragen
in mindering voldaan. De koper heeft van de koopprijs een bedrag ad € 15.059,04 onbetaald
gelaten. Ter zake worden rechtsmaatregelen getroffen.
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Vooralsnog is een bedrag ad € 42.440,96 in mindering voldaan.
Naar aanleiding van incasso-inspanningen heeft de koper in de afgelopen verslagperiode een
bedrag ad € 2.500,00 in mindering voldaan. De koper heeft van de koopprijs vooralsnog een
bedrag ad € 12.559,04 onbetaald gelaten

Na incasso-inspanningen zijdens de curator resteert per heden een door de koper (in
hoofdsom) te betalen bedrag ad € 9.937,74.
In de afgelopen verslagperiode is geen betaling in mindering ontvangen. De incassoinspanningen worden voortgezet.
In de afgelopen verslagperiode is er een bedrag ad € 2.000,00 in mindering ontvangen.
Per 10 januari 2018 resteert er door de koper te betalen bedrag ad € 7.401,60 inclusief
kosten en rente.
6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Ten aanzien van de voorraad grondstoffen/halffabricaten zijn met ABN Amro Bank N.V.
afspraken gemaakt over het vergoeden van een boedelbijdrage. De curator verwijst ter zake
naar punt 3.13 van dit verslag.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
- Overleg bestuurder.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft de administratie van de gefailleerde
vennootschap aan de curator ter beschikking gesteld. Ter zake zal het gebruikelijke onderzoek
plaatsvinden.

7.2

Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de
jaarrekeningen over de (boek)jaren 2009 tot en met 2013 tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet vereist en niet aanwezig.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
'HDDQGHOHQ]LMQLQGHUWLMGYROJHVWRUWLQFRQWDQWHQ'RRUWLMGVYHUORRSLVQLHWPHHUWHYHULILsUHQRI
LQGHUWLMGUHsOHYROVWRUWLQJKHHIWSODDWVJHYRQGHQ
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Onbehoorlijk bestuur
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft diverse
vraag- en onderzoekspunten opgeleverd. Het onderzoek wordt gecontinueerd, terwijl de
bestuurder op onderdelen om een nadere toelichting wordt gevraagd.
Het gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft diverse
vraag- en onderzoekspunten opgeleverd. Het onderzoek wordt gecontinueerd, terwijl de
bestuurder op onderdelen om een nadere toelichting wordt gevraagd. De bestuurder is
JHwQIRUPHHUGRYHUGHEHYLQGLQJHQYDQGHFXUDWRUHQLVLQGHJHOHJHQKHLGJHVWHOG]LMQYLVLH
daarop kenbaar te maken.
Een inhoudelijke reactie is tot op heden achterwege gebleven. Ter zake is gerappelleerd.
Recentelijk is een inhoudelijke reactie ontvangen. Deze zal worden beoordeeld waarna daarop
zal worden gereageerd.
De curator heeft de positie van de boedel in beraad.

7.6

Paulianeus handelen
In de afgelopen verslagperiode is een derde aangeschreven ter zake een transactie waarbij
betaling in natura is ontvangen c.q. verkoop van voorraad heeft plaatsgevonden onder
gelijktijdige verrekening van de overeengekomen koopprijs. De curator is in afwachting van
een inhoudelijke reactie.
Ter zake heeft correspondentie plaatsgevonden. Een procedure is onafwendbaar.
In de afgelopen verslagperiode is een derde aangeschreven ter zake een transactie waarbij
betaling in natura is ontvangen c.q. verkoop van voorraad heeft plaatsgevonden onder
gelijktijdige verrekening van de overeengekomen koopprijs. De curator is in afwachting van
een inhoudelijke reactie. Ter zake heeft correspondentie plaatsgevonden.
Ter zake heeft correspondentie plaatsgevonden.
De curator heeft het al dan niet treffen van rechtsmaatregelen in beraad.
De curator heeft het al dan niet treffen van rechtsmaatregelen in beraad.

7.7

Werkzaamheden
- Onderzoek pandakte;
- Correspondentie met belastingdienst.
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8.1

Boedelvorderingen

Datum:

11-01-2018

Er zullen diverse boedelvordering ontstaan. Genoemd kunnen worden de vorderingen in
verband met de opgezegde arbeidsovereenkomsten en de huurovereenkomsten, alsmede de
algemene en bijzondere faillissementskosten. Het UWV heeft een boedelvordering ad €
15.068,36 kenbaar gemaakt.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De Ontvanger heeft een vordering ad € 129.443,00 kenbaar gemaakt.
De Ontvanger heeft een vordering ad € 138.850,00 kenbaar gemaakt

8.3

Pref. vord. van het UWV
Het UWV heeft preferente vorderingen ad € 20.654,06 kenbaar gemaakt.

8.4

Andere pref. crediteuren
Een werkneemster heeft een preferente vordering ad € 3.015,78 kenbaar gemaakt.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
32.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 83.769,19.
€ 92.929,19

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

8.8

Werkzaamheden
- Verwerken van crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.
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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 onder punt 10.4.

10.3

Indiening volgend verslag
6 juli 2016.
6 januari 2017.
6 april 2017.
19 juli 2017.
19 oktober 2017.
6 januari 2018
6 april 2018.

10.4

Werkzaamheden
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6;
- Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- De gebruikelijke werkzaamheden.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

11-01-2018

- Incasso (restant) koopprijs;
- Onderzoek als bedoeld onder punt 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6;
- Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

- Incasso (restant) koopprijs;
- Onderzoek en correspondentie als bedoeld onder punt 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6;
- Onderzoek naar de oorzaak van het faillissement;
- De gebruikelijke werkzaamheden.

- Incasso (restant) koopprijs;
- Onderzoek en correspondentie als bedoeld onder punt 7.1, 7.4, 7.5 en 7.6;
- De gebruikelijke werkzaamheden.
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