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Algemene gegevens
Naam onderneming
Midatel Installatietechniek BV

08-05-2018
1

Gegevens onderneming
KvK-nr.: 61183385
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Schietbaan 7 te (2924 XK) Krimpen aan
den IJssel.

08-05-2018
1

Activiteiten onderneming
Het installeren van elektrotechnische installaties in w oonhuizen, w inkels en
kantoren w aaronder begrepen zow el nieuw bouw als renovatie.

08-05-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

Balanstotaal
€ 55.167,00

Toelichting financiële gegevens
Volgens opgave van het bestuur van gefailleerde heeft de onderneming sinds
eind 2016 (nagenoeg) geen activiteiten meer verricht. De laatst gedeponeerde
jaarrekening betreft het boekjaar 2015; deze jaarrekening bevat geen w insten verliesrekening. De boedel verricht onderzoek.

08-05-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

08-05-2018
1

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2018
1

Verslagperiode
van
10-4-2018

08-05-2018
1

t/m
30-4-2018
van
1-5-2018

08-08-2018
2

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

08-11-2018
3

t/m
31-10-2018
van
1-11-2018

08-02-2019
4

t/m
31-1-2019
van
1-2-2019

15-05-2019
5

t/m
30-4-2019
van
12-6-2019
t/m
31-7-2019

Bestede uren

15-08-2019
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6,40 uur

2

11,00 uur

3

2,70 uur

4

8,40 uur

5

1,40 uur

6

1,40 uur

totaal

31,30 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 31 juli 2014.

08-05-2018
1

Bestuurder van gefailleerde is de heer M. van der Zanden.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij lopende gerechtelijke
procedures.

08-05-2018
1

1.3 Verzekeringen
Lopende verzekeringen w orden, voor zover deze nog niet zijn opgezegd, zo
spoedig mogelijk beëindigd.

08-05-2018
1

Alle bekende verzekeringen zijn beëindigd.

08-11-2018
3

1.4 Huur
Gefailleerde hield kantoor aan het w oonadres van de bestuurder van
gefailleerde. Gefailleerde w as voor het gebruik van de kantoorruimte geen
huur verschuldigd.

08-05-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur is het faillissement het gevolg van
persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de bestuurder in combinatie
met een discussie met de (overige) aandeelhouders van gefailleerde.

08-05-2018
1

Het faillissement is aangevraagd door de Stichting Pensioenfonds Metaal en
Techniek E.A..
De boedel verricht onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
Het onderzoek is afgerond; van bijzonderheden is niet gebleken.

08-02-2019
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

08-05-2018
1

Toelichting
Per datum faillissement w as nog (slechts) de bestuurder in dienst. Dit
dienstverband is, na daartoe verkregen machtiging van de rechtercommissaris, opgezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

08-05-2018
1

Toelichting
Volgens opgave van het bestuur had gefailleerde, exclusief de bestuurder, op
enig moment 2 w erknemers in dienst. Deze w erknemers hebben (ruim) voor
datum faillissement zelf ontslag (in 2016 en 2017) genomen.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

17-4-2018

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
inventarisatie, correspondentie Rechter-commissaris en w erknemer/bestuurder

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van of rechthebbende op onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

08-05-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van het bestuur omvat de boedel een bescheiden hoeveelheid
(omvang en w aarde) aan gereedschap. Het beschikbare actief zou staan
opgeslagen bij één van de aandeelhouders van gefailleerde. Het bestuur is
verzocht de bedrijfsmiddelen te inventariseren en aan de boedel beschikbaar
te stellen.

08-05-2018
1

Het is tot heden onduidelijk w aar genoemd actief is opgeslagen. Het
onderzoek duurt voort.

08-08-2018
2

Het actief (gereedschap) is onvindbaar; het bestuur is er niet in geslaagd het
actief aan de boedel af te dragen. De boedel onderzoekt de mogelijkheden
voor een minnelijke regeling met het bestuur (en/of eventueel betrokken
derden).

08-11-2018
3

Het onderzoek en overleg duurt voort.

08-02-2019
4

Het onderzoek is afgerond en de definitieve bevindingen zijn aan het bestuur
voorgelegd. Het overleg duurt voort. Indien niet (alsnog) tot een minnelijke
regeling w ordt gekomen, w ordt in overleg met de Rechter-commissaris
besloten of en zo ja w elke, (rechts-)maatregelen in de komende
verslagperiode w orden getroffen.

15-05-2019
5

Er is geen minnelijke regeling getroffen. Op basis van een kosten/batenanalyse zijn (rechts-)maatregelen niet opportuun.

15-08-2019
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
inventarisatie

08-05-2018
1

n.v.t.

08-02-2019
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie

08-05-2018
1

onderzoek, correspondentie

08-08-2018
2

onderzoek, minnelijk overleg

08-11-2018
3

geen

15-08-2019
6

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van het bestuur omvat de boedel een aanzienlijke
hoeveelheid aan voorraad (grijpvoorraad, draad (op rol), groepenkasten, et
cetera). Het beschikbare actief zou staan opgeslagen bij één van de
aandeelhouders van gefailleerde. Het bestuur is verzocht de bedrijfsmiddelen
te inventariseren en aan de boedel beschikbaar te stellen.

08-05-2018
1

Het is tot heden onduidelijk w aar genoemd actief is opgeslagen. Het
onderzoek duurt voort.

08-08-2018
2

Het actief is onvindbaar, het bestuur is er niet in geslaagd het actief aan de
boedel af te dragen. De boedel onderzoekt de mogelijkheden voor een
minnelijke regeling met het bestuur (en/of eventueel betrokken derden).

08-11-2018
3

Het onderzoek en overleg duurt voort.

08-02-2019
4

Het onderzoek is afgerond en de definitieve bevindingen zijn aan het bestuur
voorgelegd. Het overleg duurt voort. Indien niet (alsnog) tot een minnelijke
regeling w ordt gekomen, w ordt in overleg met de Rechter-commissaris
besloten of en zo ja w elke, (rechts-)maatregelen w orden getroffen.

15-05-2019
5

Er is geen minnelijke regeling getroffen. Op basis van een kosten/batenanalyse zijn (rechts-)maatregelen niet opportuun.

15-08-2019
6

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie

08-05-2018
1

onderzoek, correspondentie

08-08-2018
2

onderzoek, minnelijk overleg

08-11-2018
3

geen

15-08-2019
6

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
voor zover bekend, geen

08-08-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens (mondelinge) opgave van het bestuur had gefailleerde per eind 2016 /
begin 2017 (de periode w aarin de activiteiten feitelijk zijn gestaakt) circa EUR
60.000 - 70.000 te vorderen van handelscrediteuren. Het saldo per datum
faillissement is (nog) onbekend.

08-05-2018
1

De boedel is in afw achting van (delen van) de opgevraagde
debiteurenadministratie (debiteurenlijst, onderliggende overeenkomsten). In
de komende verslagperiode w ordt de incasso zoveel als mogelijk ter hand
genomen.
De incasso is ter hand genomen en duurt voort.

08-08-2018
2

Na onderzoek is gebleken dat het saldo van prefaillissementsdebiteuren
volgens de administratie van gefailleerde per datum faillissement € 81.197,84
bedraagt. Tot heden is € 0,- geïncasseerd. Een viertal debiteuren, die een
bedrag ad € 1.053,- vertegenw oordigen, betw isten elke verschuldigdheid. Ten
aanzien van een groep van circa 10 debiteuren is tot heden niet de volledige
administratie ontvangen. Deze groep vertegenw oordigt een bedrag ad €
66.600,-; het bestuur is verzocht de onbekende administratie aan te leveren.

08-11-2018
3

Delen van de ontbrekende administratie zijn aangeleverd. De incasso w ordt
voortgezet; tot heden is € 0,- geïncasseerd. Naar verw achting w ordt de
incasso nog in de komende verslagperiode afgerond; w aar nodig w ordt in overleg met de Rechter-commissaris -overgegaan tot het treffen van
rechtsmaatregelen.

08-02-2019
4

Tot heden is € 0,- geïncasseerd. Het is de verw achting dat zonder
rechtsmaatregelen niet tot (gedeeltelijke) incasso kan w orden gekomen.
Gelijktijdig met het uitbrengen van onderhavig verslag is een plan van aanpak
aan de Rechter-commissaris voorgelegd.

15-05-2019
5

De debiteurenincasso is gestaakt.

15-08-2019
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

08-05-2018
1

incasso

08-08-2018
2

incasso

08-02-2019
4

geen

15-08-2019
6

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 69,55

08-05-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de ING Bank. De bank heeft het tekort op de
betaalrekening van € 69,55 als vordering ingediend.

5.2 Leasecontracten
in onderzoek

08-05-2018
1

voor zover bekend, geen

08-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
in onderzoek; volgens opgave van het bestuur, geen.

08-05-2018
1

voor zover bekend geen

08-08-2018
2

5.4 Separatistenpositie
in onderzoek

08-05-2018
1

n.v.t.

08-08-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog zijn geen kw esties van eigendomsvoorbehoud bekend.

08-05-2018
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een retentierecht.

08-05-2018
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog heeft geen partij zich beroepen op een recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

08-05-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

08-08-2018
2

Toelichting
n.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde w aren reeds voor faillietverklaring gestaakt,
zodat zich geen mogelijkheid heeft voorgedaan de activiteiten van gefailleerde
voort te zetten.

08-05-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

08-05-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
inventarisatie

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheid om de onderneming door te starten heeft zich niet
voorgedaan.

6.5 Verantwoording

08-05-2018
1

6.5 Verantwoording
n.v.t.

08-05-2018
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

08-05-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

08-05-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Gefailleerde heeft diverse administratie ter beschikking gesteld; de
administratie is in onderzoek.

08-05-2018
1

Het administratieonderzoek duurt voort.

08-08-2018
2

Ongew ijzigd, met dien verstande dat ontbrekende administratie is
opgevraagd. Het is de verw achting dat die administratie in de komende
verslagperiode w ordt aangeleverd. Ten aanzien van de reeds ontvangen
administratie zijn vooralsnog geen onregelmatigheden geconstateerd.

08-11-2018
3

Het onderzoek is afgerond; de administratie voldoet niet aan de daaraan ex
art. 2:10 BW gestelde eisen.

08-02-2019
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening 2015 (verlengd boekjaar) is op 25 januari 2017 gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

08-05-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van
de accountant te laten opmaken.

08-05-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek; volgens uittreksel Handelsregister is het geplaatst
maatschappelijk kapitaal ad EUR 0,10 volledig volgestort.

08-05-2018
1

Het onderzoek w ordt als afgerond beschouw d; aan de volstortingsverplichting
is voldaan.

08-08-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
Het onderzoek duurt voort (zie onder meer onder 3.3 en 3.6).

Toelichting
Als gevolg van het niet voldoen aan de boekhoudplicht staat onbehoorlijke
taakvervulling op grond van art. 2:248 lid 2 BW vast, hetgeen w ordt vermoed
een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Voor het overige duurt
het onderzoek voort.

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De (voorlopige) conclusie is dat, naast de formele
consequentie op basis van art. 2:248 lid 2 BW als gevolg van schending van
art. 2:10 BW , ook van onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 lid 1 BW
sprake is vanw ege het onvindbaar gebleken actief (zie 3.3 en 3.6). Indien niet
(alsnog) tot een minnelijke regeling w ordt gekomen, w ordt in overleg met de
Rechter-commissaris besloten of en zo ja w elke, (rechts-)maatregelen in de
komende verslagperiode w orden getroffen.
Ja
Toelichting
Er is geen minnelijke regeling getroffen. Op basis van een kosten/batenanalyse zijn (rechts-)maatregelen niet opportuun.

7.6 Paulianeus handelen

08-05-2018
1

08-11-2018
3

08-02-2019
4

15-05-2019
5

15-08-2019
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
in onderzoek

Toelichting
Het onderzoek duurt voort (zie onder meer onder 3.3 en 3.6).

Toelichting
Het onderzoek is afgerond. De (voorlopige) conclusie is dat, naast de formele
consequentie op basis van art. 2:248 lid 2 BW als gevolg van schending van
art. 2:10 BW , ook van onbehoorlijke taakvervulling ex art. 2:248 lid 1 BW
sprake is vanw ege het onvindbaar gebleken actief (zie 3.3 en 3.6). Indien niet
(alsnog) tot een minnelijke regeling w ordt gekomen, w ordt in overleg met de
Rechter-commissaris besloten of en zo ja w elke, (rechts-)maatregelen in de
komende verslagperiode w orden getroffen.
Ja

08-05-2018
1

08-11-2018
3

15-05-2019
5

15-08-2019
6

Toelichting
Er is geen minnelijke regeling getroffen. Op basis van een kosten/batenanalyse zijn (rechts-)maatregelen niet opportuun.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De boedel verricht onderzoek naar eventuele onregelmatigheden, w aaronder
mogelijk paulianeus handelen en/of onbehoorlijk bestuur.

08-05-2018
1

Het onderzoek duurt voort, w aarbij met name aandacht uitgaat naar de
juistheid en volledigheid van de overhandigde administratie (activa
gefailleerde, zie onder 3 en 4), alsook de huidige locatie van het
gerapporteerde actief.

08-08-2018
2

Ongew ijzigd, met dien verstande dat het gerapporteerde actief vooralsnog
niet beschikbaar lijkt (zie onder 3.3 en 3.6).

08-11-2018
3

Het gerapporteerde actief is definitief niet beschikbaar. De boedel richt zich de
komende verslagperiode(n) op afronding van de diverse onderzoeken en het
onder 3.3 en 3.6 omschreven overleg.

08-02-2019
4

Zie onder 7.5 en 7.6.

15-05-2019
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
onderzoek administratie, correspondentie bestuur

08-05-2018
1

ongew ijzigd

08-08-2018
2

Afronding onderzoek, overleg bestuur

15-05-2019
5

geen

15-08-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast de gebruikelijke boedelkosten zijn (nog) geen boedelvorderingen
ontstaan.

08-05-2018
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 3.467,00

08-05-2018
1

Toelichting
Dit bedrag bestaat uit:
- VpB: € 3.467,€ 3.832,00

08-08-2018
2

Toelichting
Dit bedrag bestaat uit:
- VpB: € 3.467,- OB: € 365,€ 4.197,00

08-02-2019
4

Toelichting
Dit bedrag bestaat uit:
- VpB: € 3.467,- OB: € 730,€ 3.897,00
Toelichting
Dit bedrag bestaat uit:
- VpB € 3.467,- OB € 430,-

8.3 Pref. vord. UWV

15-05-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog geen
€ 5.345,76

08-05-2018
1

08-11-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog geen

08-05-2018
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

08-05-2018
1

2

08-08-2018
2

6

08-02-2019
4

7

15-05-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 69,55

08-05-2018
1

€ 7.495,32

08-08-2018
2

€ 16.288,55

08-02-2019
4

€ 17.166,28

15-05-2019
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

08-05-2018
1

Opheffing w egens een gebrek aan baten (ex art. 16Fw ).

15-08-2019
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, notering/bevestiging ingediende vorderingen en
correspondentie

08-05-2018
1

geen

15-08-2019
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Geen

08-05-2018
1

9.2 Aard procedures
n.v.t.

08-05-2018
1

9.3 Stand procedures
n.v.t.

08-05-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
inventarisatie

08-05-2018
1

geen

08-08-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode richt de boedel zich op het onderzoek naar de
omvang van het in de boedel vallend actief (zie onder 3. Activa en 4.
Debiteuren) alsook het rechtmatigheidsonderzoek (zie onder 7.
Rechtmatigheid).

08-05-2018
1

Het onderzoek duurt voort en de debiteurenincasso w ordt voortgezet.

08-08-2018
2

Ongew ijzigd; met dien verstande dat de diverse (rechtmatigheids)
onderzoeken thans w orden afgerond en de boedel zich de komende
verslagperiode richt op het onder 3.3 en 3.6 omschreven overleg.

08-02-2019
4

De komende verslagperiode staat in het teken van minnelijk overleg met het
bestuur. Indien een minnelijke achterw ege blijft, w ordt in overleg met de
Rechter-commissaris besloten om en zo ja, w elke (rechts-)maatregelen zullen
w orden getroffen.

15-05-2019
5

Er is geen minnelijke regeling getroffen. Op basis van een kosten/batenanalyse zijn (rechts-)maatregelen niet opportuun.

15-08-2019
6

De Rechter-commissaris w ordt op korte termijn verzocht onderhavig
faillissement aan de rechtbank voor opheffing w egens een gebrek aan baten
(ex art. 16 Fw ) voor te dragen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet aan te geven.

08-05-2018
1

Naar verw achting binnen drie maanden.

15-08-2019
6

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging

08-05-2018
1

Afw ikkeling en verantw oording

15-08-2019
6

Bijlagen
Bijlagen

