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mr. R. Cats
mr M.J. Beekman

Algemene gegevens
Naam onderneming
A.P.S. Europe Automation B.V.

10-12-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap is geregistreerd in het handelsregister onder nummer
65571606. Zij is statutair gevestigd te Barendrecht en opgericht op 15 maart
2016. De eerste inschrijving in het handelsregister w as op 15 maart 2016.
Haar geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00 w aarvan € 1,00 gestort is.

10-12-2021
1

Haar handelsnamen zijn A.P.S. Europe Automation B.V. en TIRO Bouw .

Activiteiten onderneming
De onderneming van de failliet is gevestigd aan de Oude Middenw eg 213-217
te (2491 AG) Den Haag. De activiteiten van de failliet bestaan uit het
‘ontw erpen, vervaardigen en refitten van gereedschapsw erktuigen voor
metaalbew erking’. Het gaat om machines die constructiestaal kunnen
vervaardigen en bew erken. De failliet ontw ierp en bouw de deze machines.

Financiële gegevens

10-12-2021
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 1.087.000,00

€ -773.000,00

€ 3.253.000,00

2019

€ 1.481.000,00

€ -454.000,00

€ 511.000,00

2018

€ 537.000,00

€ -1.160.000,00

€ 450.000,00

Toelichting financiële gegevens
De gegevens zijn ontleend aan de door de middellijk bestuurder aangeleverde
jaarrekeningen. De jaarrekening over 2020 betreft een concept.

10-12-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
7

10-12-2021
1

Boedelsaldo
€ 44.332,32

10-12-2021
1

€ 92.926,80

10-03-2022
2

Toelichting
(NB: bij OV1 staat nu online € 44.332,32, dat is onjuist correct is € 4.432,32.)
Abusievelijk is bij het 1e verslag een typefout gemaakt.

€ 36.495,78

01-06-2022
3

€ 37.180,04

31-08-2022
4

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-11-2021

10-12-2021
1

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

10-03-2022
2

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

01-06-2022
3

t/m
27-5-2022
van
28-5-2022

31-08-2022
4

t/m
28-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

110 uur 6 min

2

110 uur 30 min

3

10 uur 54 min

4

11 uur 42 min

totaal

243 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 110,1 uur
Van de bestede uren zijn er 21,4 gemaakt door de curator en 88,7 door zijn
medew erkers.

10-12-2021
1

Toelichting bestede uren
De gegevens, zoals opgenomen in dit openbaar faillissementsverslag, zijn ten
dele ontleend aan mededelingen van de middellijk bestuurder van de failliet.
De curator kan de juistheid van die mededelingen niet garanderen. Dit
faillissementsverslag dient uitsluitend ter informatie aan de belanghebbenden.
Er kunnen geen rechten aan w orden ontleend.
Bestede uren totaal: 230,7 uur
Van de bestede uren zijn er 44,4 gemaakt door de curator en 186,3 door zijn
medew erkers.

01-06-2022
3

Bestede uren totaal: 242,4 uur
Van de bestede uren zijn er 46,0 gemaakt door de curator en 196,4 door zijn
medew erkers.

31-08-2022
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Sinds haar oprichting is enig aandeelhouder en bestuurder van de failliet R.F.
Rehorst Holding B.V., geregistreerd in het handelsregister onder nummer
65571096 en opgericht op dezelfde datum als de failliet.

10-12-2021
1

Sinds haar oprichting is enig aandeelhouder en bestuurder van R.F. Rehorst
Holding B.V. de heer R.F. Rehorst.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

10-12-2021
1

1.3 Verzekeringen
Via Mevas heeft de vennootschap verzekeringen afgesloten bij Nationale
Nederlanden en Centraal Beheer / Achmea. Het betreft een
inventaris/goederenverzekering, bedrijfsaansprakelijkheids- en
ongevallenverzekering, reisverzekering, en w egam verzekering.

10-12-2021
1

Royement
De verzekering zullen w orden geroyeerd.
De verzekeringen zijn geroyeerd.

1.4 Huur

10-03-2022
2

1.4 Huur
Het door de vennootschap gehuurde pand ligt aan Oude Middenw eg 213 -217
te (2491 AG) Den Haag. De huurovereenkomst is door de curator opgezegd
tegen de eerst mogelijke datum.

10-12-2021
1

Het pand is bezemschoon opgeleverd aan de verhuurder.

10-03-2022
2

1.5 Oorzaak faillissement
De middellijk bestuurder heeft verklaard dat de oorzaak van het faillissement is
gelegen in de lange levertijd van grondstoffen en stijgende prijzen van staal
en elektronica.

10-12-2021
1

De (verdere) oorzaken van het faillissement zijn in onderzoek.
W erkzaamheden
1e verslagperiode : 9,6 uur
De w erkzaamheden betreffen de eerste gesprekken met de middellijk
bestuurder, bezoek aan de bedrijfslocatie, een eerste inventarisatie van de
activa, onderzoek naar een mogelijke doordraaiperiode en opvragen informatie
bij de gebruikelijke instanties.
W erkzaamheden
2e verslagperiode: 0,4 uur

10-03-2022
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
7

10-12-2021
1

Toelichting
De zeven arbeidsovereenkomsten zijn op 4 november 2021 met machtiging
van de rechter-commissaris door de curator opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
10

10-12-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

4-11-2021

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
7,7 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen inventarisatie van de arbeidsovereenkomsten,
uitsturen van de ontslagbrieven, correspondentie met het UW V en aanleveren
van de benodigde informatie aan het UW V.
2e verslagperiode : 1,3 uur

10-03-2022
2

Het betreft correspondentie met de bestuurder en het UW V ter zake
bew eerdelijke aanspraken van w erknemers.
3e verslagperiode : 0,4 uur
Het betreft correspondentie met de bestuurder en het UW V ter zake
bew eerdelijke aanspraken van een w erknemer.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

01-06-2022
3

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

10-12-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
0,0 uur.

10-12-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

rollend materieel
bestelauto
kantoorinventaris
w erkplaatsinrichting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn geïnventariseerd en getaxeerd. Een aantal kopers is
uitgenodigd om een bod uit te brengen op de activa.

10-12-2021
1

De gehele opbrengst komt de boedel toe.
Een aantal kopers heeft een bod gedaan op de activa.

10-03-2022
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

10-12-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
8,3 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: het inventariseren en in kaart brengen van de
activa.
21,4 uur
Het betreft bezichtigingen van de opkopers ter plaatse, onderzoeken van
veilingmogelijkheden, onderzoek naar het bew eerdelijk eigendom van de
machine van een derde.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

10-03-2022
2

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het betreft ijzerw aren, elektronica en een grijpvoorraad kleinmateriaal, in
aanbouw zijnde machines voor opdrachtgevers en een aantal gebruikte, te
reviseren machines. Één van de opdrachtgevers heeft een beroep gedaan op
een eigendomscertificaat van de in aanbouw zijnde machine. De curator is nog
in afw achting van de stukken zodat nog niet vast staat w ie eigenaar is van de
betreffende machine.

10-12-2021
1

Verkoopopbrengst: Verkoop moet nog plaatsvinden.
Boedelbijdrage: De gehele opbrengst van de zaken in eigendom van failliet
komt de boedel toe.
De curator heeft met de betreffende opdrachtgever geschikt ter zake het
eigendomscertificaat, als onderdeel van de verkoop van de activa, zie 6.4.
De verkoop is afgerond, zie 6.4.

10-03-2022
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden bestaan uit: Onderzoek naar het eigendomscertificaat van
de in aanbouw zijnde machine.

10-03-2022
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Het betreft mogelijk IE-rechten ten aanzien van softw are of ontw erp van de
machines.

10-12-2021
1

Restitutie g/w /l ad € 10,38 en verzekeringen ad € 208,75.

10-03-2022
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
2,4 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: onder zoek naar softw arelicenties en IErechten.
8,1 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met een partij die interesse
heeft in de lopende offertes en onderzoek mogelijke nabetalingen inzake de
NOW -regeling.

10-03-2022
2

0,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met het UW V inzake NOW subsidies.

01-06-2022
3

0,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie verzekeraar inzake mogelijke
premierestitutie en belastingdienst inzake tegemoetkoming W tl.

31-08-2022
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Beschrijving
Het aantal handelsdebiteuren is beperkt. Een aantal heeft mogelijk een
tegenvordering, die door de curator zal w orden onderzocht. De betaling voor in
opdracht te bouw en machines liep min of meer gelijk met de voortgang van de
bouw van die machine.

10-12-2021
1

Omvang
In totaal zijn tw aalf debiteuren, w aarvan er vier in het buitenland zijn
gevestigd, door de curator aangeschreven. Het openstaande saldo is in totaal
€ 14.142,80. Daarvan is inmiddels € 4.385,47 door de curator geïncasseerd.
Een deel van de vorderingen is betw ist.
Opbrengst
€ 4.385,47
Boedelbijdrage
De volledige opbrengst komt de boedel toe.
Opbrengst
€ 4.636,67

10-03-2022
2

Beschrijving
Er heeft een tw eede incassoronde plaatsgevonden. Het resterende deel van
de openstaande vorderingen is nader onderzocht. Een aantal vorderingen
bleek reeds voldaan, maar dat w as nog niet verw erkt in de administratie van
de failliet. Enkele debiteuren hebben de vordering gemotiveerd betw ist. Vier
debiteuren kunnen verrekenen.
Gezien het beperkte belang van in totaal € 1.776,50 van de resterende drie
openstaande vorderingen, w aarvan het grootste deel een in het buitenland
gevestigde debiteur betreft, ziet de curator vanw ege de kosten-baten
analyse af van verdere incassomaatregelen.

31-08-2022
4

In de tw eede verslagperiode is een bedrag ter hoogte van € 251,21
toegerekend aan de opbrengst debiteuren, terw ijl achteraf blijkt dat deze
valt onder andere activa. Het gaat om terugbetaling van tw ee bedragen door
derden w egens annuleren van een order door de failliet en een te veel
betaald bedrag op een inkoopfactuur door de failliet. Gezien de beperkte
betekenis zal de curator dit niet aanpassen in de verslagen en overzichten.
Opbrengst
€ 684,26

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
4,2 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: het inventariseren van de debiteuren, uitsturen
van de sommaties en communicatie met enkele debiteuren.
0,8 uur

10-03-2022
2

0,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met een debiteur die een
tegenvordering stelt te hebben.

01-06-2022
3

7,2 uur
De w erkzaamheden betreffen: het afronden van de debiteurenincasso.

31-08-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 7.681,86

10-12-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
De failliet hield een bankrekening aan bij de Rabobank. Per datum faillissement
bedroeg het banksaldo € 7.681,86 negatief. De bank heeft dit bedrag als
vordering ingediend. Er zijn geen zekerheden aan de bank verstrekt.

5.2 Leasecontracten
N.v.t.

10-12-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Een aantal crediteuren heeft een pandrecht ingeroepen en/of een beroep
gedaan op een eigendomsvoorbehoud ten aanzien van geleverde zaken. In
dat kader heeft de curator aan de rechter-commissaris om een
afkoelingsperiode verzocht ex artikel 63a van de Faillissementsw et. Deze is bij
beschikking afgegeven voor een periode van tw ee maanden.

10-12-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Een tw eetal pandrechten zijn naar mening van de curator niet rechtsgeldig
gevestigd. Een bew eerdelijk vuistpand heeft de curator nog in onderzoek.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

10-12-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn grotendeels vermengd,
gemonteerd op machines en uitgeleverd aan derden w aardoor het
eigendomsvoorbehoud naar mening van de curator is vervallen.

10-12-2021
1

5.6 Retentierechten
Geen.

10-12-2021
1

5.7 Reclamerechten
Geen.

10-12-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-12-2021
1

Er zijn nog geen afspraken gemaakt met separatisten over een
boedelvergoeding.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
11,0 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: in kaart brengen van de zekerheden en
beoordeling daarvan, communicatie met de betreffende crediteuren.
8,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de bank, onderzoek
bew eerdelijk eigendomsvoorbehoud crediteuren, opvragen informatie
bestuurder.

10-03-2022
2

0,1 uur

01-06-2022
3

0,3 uur
De w erkzaamheden betreffen: contact met de bestuurder en de bank over
een overboeking die per abuis naar de bankrekening van failliet is gegaan.

31-08-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met het oog op een mogelijke doorstart en het behoud van klanten
van de onderneming, heeft de curator aan de rechter-commissaris verzocht om
voorkomende reparatiew erkzaamheden te mogen voortzetten. Het verzoek is
onder voorw aarden toegew ezen.

10-12-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

10-12-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Direct na datum faillissement heeft een aantal partijen zich gemeld bij de
curator. Deze partijen hebben interesse getoond in overname van de
onderneming als geheel of delen daarvan, inclusief het onderhanden w erk. De
curator heeft daarnaast pro actief een aantal andere mogelijk gegadigden uit
de branche aangeschreven.

10-12-2021
1

De gesprekken met de partijen die geïnteresseerd w aren in een doorstart
hebben het beoogde effect gesorteerd. De onderneming is verkocht aan een
van die partijen.

10-03-2022
2

6.5 Verantwoording
Met een aantal van deze partijen hebben de curator en zijn medew erkers
verkennende gesprekken gevoerd. Overeenkomsten zijn nog niet gesloten.

10-12-2021
1

De curator heeft met een aantal partijen verder onderhandeld. Dat heeft
geresulteerd in een definitieve koopovereenkomst. De koopsom van € 90.000,- is betaald en de goederen zijn door de curator aan de koper geleverd. Bij
deze overeenkomst zijn eveneens aanspraken op een machine afgew ikkeld
(zie 3.6).

10-03-2022
2

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-12-2021
1

N.v.t.

€ 90.000,00

6.7 Boedelbijdrage

10-03-2022
2

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-12-2021
1

De gehele opbrengst komt de boedel toe.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
45,3 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: inventarisatie van potentiële overnemende
partijen, het voeren van gesprekken met deze partijen en het opstellen van
een bidbook.
33,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: onderhandelingen van de curator met de
geïnteresseerden, opstellen en finaliseren van de koopovereenkomst

10-03-2022
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van A.P.S. Europe Automation B.V. w erd bijgehouden in Exact
online door de middellijk bestuurder. De boekhouder, een zzp-er, heeft de
boekhouding bijgehouden tot medio 2021. Door betalingsachterstand heeft de
softw areleverancier al voor datum faillissement de toegang tot de digitale
administratie geblokkeerd.

10-12-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2020
Publicatiedatum: niet gedeponeerd
Consequentie: geen, de deponeringstermijn is nog niet verstreken
2019
Publicatiedatum: niet gedeponeerd
Consequentie: te laat
2018
Publicatiedatum: niet gedeponeerd
Consequentie: te laat
2017
Publicatiedatum: niet gedeponeerd
Consequentie: te laat
Uit het handelsregister volgt dat de jaarrekeningen van failliet niet zijn
gedeponeerd, terw ijl de jaarrekeningen van de holding w el tijdig zijn
gedeponeerd. Het niet deponeren zou volgens de middellijk bestuurder te
w ijten zijn aan een fout van de accountant.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

10-12-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De omvang van failliet is klein. Er is een samenstellingsverklaring afgegeven.

10-12-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatst kapitaal bedraagt € 1,00 (100 gew one aandelen).

10-12-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-12-2021
1

In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

10-12-2021
1

In onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
1,4 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: een eerste onderzoek naar de jaarstukken.
6,4 uur
De w erkzaamheden betreffen: toegang verkrijgen tot en een eerste
onderzoek doen naar de administratie.

10-03-2022
2

0,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: opzet en afstemming
rechtmatigheidsonderzoek.

31-08-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Kosten en salaris van de curator, kosten voor Claimsagent.nl, huur vanaf de
faillissementsdatum, lonen vanaf de faillissementsdatum (via UW V).

10-12-2021
1

Overige boedelvorderingen
Het taxatiebureau dat de activa heeft geïnventariseerd en getaxeerd heeft
een declaratie ingediend ter hoogte van € 1.966,25 inclusief BTW voor haar
w erkzaamheden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

10-12-2021
1

De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

€ 259.918,00

10-03-2022
2

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 259.918,00.

€ 269.554,00

01-06-2022
3

Toelichting
De fiscus heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 269.554,00.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-12-2021
1

Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

10-12-2021
1

Onbekend.

€ 2.367,13
Toelichting
Een ex-w erknemer heeft een vordering ingediend ter hoogte van € 2.367,13.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

10-03-2022
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
33

10-12-2021
1

48

10-03-2022
2

52

01-06-2022
3

54

31-08-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.066.343,24

10-12-2021
1

€ 2.161.636,78

10-03-2022
2

€ 2.206.156,30

01-06-2022
3

€ 2.211.168,60

31-08-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar valt nog niets over te zeggen.

10-12-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
15,6 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: het aanschrijven van de (internationale)
crediteuren, te w oord staan van de crediteuren en het plaatsen van de
vorderingen.
16,9 uur
De w erkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen, te w oord
staan van enkele (internationale) crediteuren en het opleveren van het
gehuurde pand.

10-03-2022
2

2,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen, te w oord
staan van enkele (internationale) crediteuren.

01-06-2022
3

0,7 uur
De w erkzaamheden betreffen: het plaatsen van de vorderingen.

31-08-2022
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met gerechtelijke procedures w aarin failliet partij is.

10-12-2021
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

10-12-2021
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

10-12-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10-12-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
beproeven mogelijkheden verkoop van de onderneming door middel van
een doorstart;
verkoop van de activa;
incasseren van de debiteuren;
oorzakenonderzoek.

incasseren van de debiteuren;
oorzakenonderzoek.

afronden debiteurenincasso;
oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10-12-2021
1

10-03-2022
2

01-06-2022
3

31-08-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Daar valt nog niets over te zeggen.

10-12-2021
1

Daar valt nog niets over te zeggen.

10-03-2022
2

Er w ordt getracht het faillissement binnen een jaar na de uitspraak af te
w ikkelen.

01-06-2022
3

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2022

31-08-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
4,6 uur

10-12-2021
1

De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en
reguliere verslaglegging.
12,4 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en
reguliere verslaglegging.

10-03-2022
2

6,5 uur
De w erkzaamheden betreffen: correspondentie met de rechter-commissaris en
reguliere verslaglegging.

01-06-2022
3

2,6 uur
De w erkzaamheden betreffen: verslaglegging.

31-08-2022
4

Bijlagen
Bijlagen

