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Algemene gegevens
Naam onderneming
Mastcon B.V. (gefailleerde vennootschap)

16-04-2019
1

Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 11 maart 2014 en staat
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met
dossiernummer 60210338.

16-04-2019
1

Activiteiten onderneming
De gefailleerde vennootschap hield zich bezig met het verrichten van
holdingactiviteiten.
De gefailleerde vennootschap w as aandeelhouder en bestuurder van Verbakel
Metaalproducten B.V., w elke vennootschap bij vonnis van 19 april 2016 door
de rechtbank Rotterdam in staat van faillissement is verklaard. Nadien zijn
volgens de bestuurder van de gefailleerde vennootschap de activiteiten
gestaakt.

Financiële gegevens

16-04-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

Balanstotaal
€ 18.931,00

2015

€ -17.160,00

€ -20.154,00

€ 9.129,00

2016

€ 9.000,00

€ -17.160,00

€ 2.677,00

2017

€ 0,00

€ -150,00

€ 2.677,00

Toelichting financiële gegevens
Verslag 3
De cijfers 2017 zijn afgeleid uit de aangifte vennootschapsbelasting 2017.

18-10-2019
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap had geen personeel in dienst.

16-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 0,00

16-04-2019
1

€ 0,00

16-01-2020
4

€ 500,00

03-11-2020
7

Toelichting
Verslag 7
De bestuurder heeft 2 maal een bedrag van € 250,-- voldaan aan de boedel.
De rekening-courant vordering op de bestuurder bedraagt thans € 2.176,--.

Verslagperiode

Verslagperiode
van
19-3-2019

16-04-2019
1

van
17-4-2019

18-07-2019
2

t/m
18-7-2019
van
19-7-2019

18-10-2019
3

t/m
18-10-2019
van
19-10-2019

16-01-2020
4

t/m
16-1-2020
van
17-1-2020

05-05-2020
5

t/m
5-5-2020
van
6-5-2020

03-08-2020
6

t/m
3-8-2020
van
4-8-2020

03-11-2020
7

t/m
3-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

6 uur 10 min

2

2 uur 10 min

3

3 uur 30 min

4

1 uur 30 min

5

1 uur 10 min

6

0 uur 50 min

7

0 uur 30 min

totaal

15 uur 50 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Verslag 1
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-04-2019
1

Verslag 2
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

18-07-2019
2

Verslag 3
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

18-10-2019
3

Verslag 4
Een urenspecificatie is aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-01-2020
4

Verslag 5
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.

05-05-2020
5

Verslag 6
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.

03-08-2020
6

Verslag 7
Een urenspecificatie is aan de rechter-commissaris overgelegd.

03-11-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Verslag 1
Enig aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de
heer W .R. W agteveld, dit vanaf oprichtingsdatum van 11 maart 2014 van de
gefailleerde vennootschap.

16-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
Verslag 1
Er lopen geen procedures.

16-04-2019
1

1.3 Verzekeringen
Verslag 1
Er lopen geen verzekeringen.

16-04-2019
1

1.4 Huur
Verslag 1
Op faillissementsdatum w as er geen sprake van een lopende
huurovereenkomst.

16-04-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer W .R. W agteveld, de bestuurder van de gefailleerde vennootschap,
heeft de navolgende oorzaken van het faillissement aangegeven:
- Door faillissement op 19 april 2016 van de w erkmaatschappij, Verbakel
Metaalproducten B.V., zijn activiteiten van de gefailleerde vennootschap
gestaakt. Crediteuren w aaronder de belastingdienst en de aanvraagster van
het faillissement, Renew i Nederland B.V., konden niet meer w orden voldaan.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

16-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van onroerende zaken.

16-04-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van bedrijfsmiddelen.

16-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van voorraden en/of
onderhanden w erk.

16-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Verslag 1
De gefailleerde vennootschap is geen eigenaar van overige activa.

3.9 Werkzaamheden andere activa

16-04-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Verslag 1
Er zijn geen debiteuren.

16-04-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

16-04-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1
Er is geen bankschuld.

5.2 Leasecontracten
Verslag 1
Er zijn geen leasecontracten gesloten.

16-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verslag 1
Er zijn geen goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan de
gefailleerde vennootschap.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

16-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag 1
Een doorstart of voortzetting van de onderneming is niet aan de orde.

16-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1
De curator onderzoekt of is voldaan aan de boekhoudplicht. In mijn volgende
verslag kom ik hierop terug.

16-04-2019
1

Verslag 2
Er is voldaan aan de boekhoudplicht.

18-07-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1
Er is niet voldaan aan de deponeringsverplichting. De jaarrekening 2016 is de
laatst gedeponeerde jaarrekening en is niet tijdig gedeponeerd. De
jaarrekening 2015 is tijdig gedeponeerd.

16-04-2019
1

Verslag 3
Alhoew el niet (tijdig) is voldaan aan de deponeringsverplichting acht de curator
dit verschoonbaar. De belangrijkste oorzaak van het faillissement van de
gefailleerde vennootschap is het faillissement op 19 april 2016 van de
w erkmaatschappij, Verbakel Metaalproducten B.V.. Hierdoor zijn de activiteiten
van de gefailleerde vennootschap gestaakt en konden crediteuren niet meer
w orden voldaan.

18-10-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1
Nu de gefailleerde vennootschap een zogenaamde “flex-BV” is de
stortingsverplichting aandelen niet relevant.

16-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

03-11-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag 1
De komende verslagperiode(s) zal ik een boekhoudkundig en
rechtmatigheidonderzoek doen met betrekking tot de rekening-courant
verhoudingen, onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

16-04-2019
1

Verslag 3
De curator heeft een kort administratief onderzoek uitgevoerd. Het is de
curator niet gebleken van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

18-10-2019
3

Uit het administratief onderzoek blijkt dat de gefailleerde vennootschap per 31
december 2017 een rekening-courant vordering van € 2.676,-- had op de enig
aandeelhouder en enig bestuurder. De curator heeft de
aandeelhouder/bestuurder verzocht het bedrag van € 2.676,-- over te maken
op de boedelrekening. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.
Verslag 4
De curator is doende met inning van de vordering van € 2.676,--. De curator
heeft de bestuurder een termijn gesteld voor betaling. In mijn volgende
verslag kom ik hierop terug.

16-01-2020
4

Verslag 5
Ondanks herhaalde termijnstellingen heeft de bestuurder het bedrag van €
2.676,-- niet aan de boedel voldaan. De curator kan niet in contact komen met
de bestuurder. De curator zal inning van de vordering van € 2.676,-voortzetten. In mijn volgende verslag kom ik hierop terug.

05-05-2020
5

Verslag 6
De bestuurder heeft de curator aangegeven dat hij het bedrag van € 2.676,-niet ineens kan voldoen.

03-08-2020
6

Om verdere vertraging in de afw ikkeling van het faillissement te voorkomen
heeft de curator om praktische redenen met de bestuurder een
betalingsregeling van € 250,-- per maand afgesproken totdat de bestuurder
het bedrag van € 2.676,-- aan de boedel heeft voldaan.
Verslag 7
De bestuurder komt de afgesproken betalingsregeling na. De bestuurder
heeft 2 maal een bedrag van € 250,-- voldaan aan de boedel. De rekeningcourant vordering op de bestuurder bedraagt thans € 2.176,--.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

03-11-2020
7

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.732,67

16-01-2020
4

€ 42.569,00

03-11-2020
7

Toelichting
Verslag 7
Het betreft een correctie. De preferente vordering van de fiscus bedraagt €
42.569,-- i.p.v. € 43.732,67.

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.163,67

16-01-2020
4

Toelichting
Verslag 4
Het betreft de kosten faillissementsaanvraag door Renew i Nederland B.V. van
€ 1.163,67.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

16-01-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 3.959,00

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

16-01-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verslag 1
De schuldeisers, zoals deze vermeld staan in de crediteurenlijst van de
gefailleerde vennootschap, zijn of w orden aangeschreven met het verzoek hun
vorderingen in te dienen. In mijn volgende verslag zal ik nader ingaan op de
hoogte en samenstelling van de schuldenlast.

16-04-2019
1

Verslag 2
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

18-07-2019
2

Verslag 3
Omdat de crediteurenpositie niet is gew ijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw overgelegd aan de rechtbank Rotterdam.

18-10-2019
3

Verslag 4
Crediteurenlijsten zijn aan de rechtbank Rotterdam overgelegd.

16-01-2020
4

Verslag 5
Omdat de crediteurenpositie niet is gew ijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

05-05-2020
5

Verslag 6
Omdat de crediteurenpositie niet is gew ijzigd zijn de crediteurenlijsten niet
opnieuw aan de rechter-commissaris overgelegd.

03-08-2020
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• inventarisatie schuldenlast;
• rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

16-04-2019
1

Verslag 2
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• rechtmatigheidsonderzoek/boekhoudkundig onderzoek;
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

18-07-2019
2

Verslag 3
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• alle overige voorkomende w erkzaamheden.

18-10-2019
3

Verslag 4
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• Inning vordering op bestuurder en alle overige voorkomende
w erkzaamheden.

16-01-2020
4

Verslag 5
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• Inning vordering op bestuurder en alle overige voorkomende
w erkzaamheden

05-05-2020
5

Verslag 6
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• monitoren nakoming betalingsregeling bestuurder en alle overige
voorkomende w erkzaamheden

03-08-2020
6

Verslag 7
De curator zal de komende verslagperiode(s) de navolgende w erkzaamheden
verrichten:
• monitoren nakoming betalingsregeling bestuurder en alle overige
voorkomende w erkzaamheden

03-11-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
3-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

03-11-2020
7

10.4 Werkzaamheden overig
Opstellen verslag 2

16-04-2019
1

Opstellen verslag 3

18-07-2019
2

opstellen verslag 4

18-10-2019
3

Opstellen verslag 5

16-01-2020
4

Opstellen verslag 6

05-05-2020
5

Opstellen verslag 7

03-08-2020
6

Opstellen verslag 8

03-11-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

