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mr P.J.A. Nieuwland

Algemene gegevens
Naam onderneming
Van Gemert Schilders B.V.

18-03-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Gemert
Schilders B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3317 ES) Dordrecht aan de
Van Oldenbarneveltplein 68, hierna ook te noemen: "Van Gemert Schilders"

18-03-2020
1

Activiteiten onderneming
De voornaamste activiteiten is het voeren van een w inkel in w oningdecoratie,
de doe-het-zellf artikelen en het uitoefenen van een schildersbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

€ 603.209,00

€ 308.172,00

2018

€ 734.058,00

€ -330.214,00

€ 59.865,00

2017

€ 662.604,00

€ -997,00

€ 113.296,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

18-03-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In de jaarrekening 2018 is een voorziening opgenomen voor afkoop personeel
ad € 265.000.
In de administratie 2019 zijn de kosten voor het personeel nog niet geboekt.
de kosten van het personeel bedroeg in voorgaande jaren voor 2018 ca. €
356.528 en respectievelijk 2017 ca. € 312.434.

18-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
8

18-03-2020
1

Boedelsaldo
€ 26.803,59

18-03-2020
1

Toelichting
Het boedelsaldo is tot stand gekomen door overboeking banksaldo en de
ontvangen pre-faillissementsdebiteuren.
€ 46.149,91

17-06-2020
2

Toelichting
Het boedelsaldo is verhoogd doordat de onderneming is voortgezet.
€ 55.648,66

16-09-2020
3

Verslagperiode
van
18-2-2020

18-03-2020
1

t/m
17-3-2020
van
18-3-2020

17-06-2020
2

t/m
16-6-2020
van
16-7-2021
t/m
14-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
3

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

61 uur 50 min

2

45 uur 38 min

3

38 uur 15 min

totaal

145 uur 43 min

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode zijn de uren voornamelijk besteed aan
inventariserende w erkzaamheden en de verkoop van de activa en de goodw ill.

18-03-2020
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De enig bestuurder en aandeelhouder van Van Gemert Schilders B.V. is de heer
M.L. van Gemert.

18-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Van lopende procedures is niet gebleken.

18-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn betaald tot en met 31 maart 2020.

18-03-2020
1

De lopende verzekeringen zijn opgezegd. De curator is in overleg met de
verzekeraar over de financiële afw ikkeling.

17-06-2020
2

1.4 Huur
Van Gemert Schilders B.V. huurde een bedrijfsruimte aan de Van
Oldenbarnveltplein 68 te Dordrecht. De huurovereenkomst is opgezegd per 20
mei 2020 deze opzegging is bevestigd door de verhuurder DGRP Crabbehof
B.V.

18-03-2020
1

De bedrijfsruimte aan het Van Oldenbarneveltplein 68 te Dordrecht is
opgeleverd aan de verhuurder.

17-06-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder zijn de voornaamste oorzaken van het faillissement de
toenemende concurrentie van online verkopen en de hoge kosten van het
personeel.

18-03-2020
1

De jaarrekeningen 2016, 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.
De curator heeft de oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal daarvan
verslag doen in hoofdstuk 7 (rechtmatigheid) van dit verslag.
De curator heeft zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
afgerond. De curator heeft vastgesteld dat de onderneming over de
afgelopen jaren geconfronteerd w erd met steeds verder afnemende omzet
w aarbij de laatste jaren de kosten hoger w aren dan de opbrengsten. Dat de
terugloop van de omzet (mede) veroorzaakt w erd door de toenemende
concurrentie van online verkopen heeft de curator niet kunnen vaststellen,
maar lijkt niet onw aarschijnlijk.

16-09-2020
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8

18-03-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

18-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-2-2020

8

Het personeel is bij brief van 19 februari 2020 ontslag aangezegd.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden van het personeel zijn tijdelijk voortgezet ten behoud van
de goodw ill en het afronden van nog onderhanden zijnde projecten.

18-03-2020
1

De w erkzaamheden van het personeel zijn na de eerste verslagperiode
beëindigd. Er resteren geen w erkzaamheden.

17-06-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

18-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

18-03-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie 3.6
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van een beperkte bedrijfsinventaris, met name bestaande uit de
w inkelinventaris. De w inkelinventaris, voorraad en vervoermiddelen zijn
getaxeerd en tezamen met de de goodw ill als onderneming aangeboden aan
mogelijke kopers.
De bedrijfsinventaris is verkocht aan een voormalig w erknemer van Van
Gemert Schilders B.V.. Zie 3.6.

18-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een belastingschuld w aarvoor de het bodemvoorrecht kan
w orden uitgeoefend.

18-03-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De onderneming van Van Gemert Schilders B.V. is verkocht exclusief tw ee
mengmachines. In de tw eede verslagperiode zal getracht w orden deze
mengmachines te verkopen.

18-03-2020
1

In de tw eede verslagperiode zijn de mengmachines tezamen met de
w inkelinventaris en de voorraad verkocht voor een bedrag van € 7.500,00
exclusief BTW .

17-06-2020
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Activa, voorraad en w inkelinventaris

€ 7.500,00

totaal

€ 7.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraad is getaxeerd en is tezamen met de w inkelinventaris en de
goodw ill aangeboden aan mogelijke opkopers. De voorraad, de
w inkelinventaris (excl. mengmachines) en de goodw ill is verkocht voor een
totaalprijs van € 10.000,--. De activa zijn gekocht door een w erknemer van Van
Gemert Schilders B.V.

18-03-2020
1

De w erknemer van Van Gemert Schilders B.V. is de verplichtingen uit de
koopovereenkomst niet nagekomen. De curator heeft in overleg met de
(oud)w erknemer van Van Gemert Schilders B.V. de activa, de voorraad en de
w inkelinventaris verkocht aan een derde voor een totaalprijs van € 7.500,-exclusief BTW .

17-06-2020
2

De koopsom voor de activa, de voorraad en de w inkelinventaris is voldaan.
De curator heeft onderzocht w elke schade de boedel heeft geleden door het
niet nakomen van de koopovereenkomst door de (oud)w erknemer.

16-09-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator zal er op toezien dat de koper de koopprijs voldoet. De curator zal
daarnaast onderzoeken w elke schade de boedel heeft geleden door het niet
nakomen van de koopovereenkomst door de (oud)w erknemer.

17-06-2020
2

De curator zal in de volgende verslagperiode een beslissing nemen over het
treffen van eventuele maatregelen jegens de oud-w erknemer voor de schade
w elke de boedel heeft geleden door het niet nakomen van de
koopovereenkomst.

16-09-2020
3

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Voor de toelichting hiervoor verw ijs ik naar 3.6.

18-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Voor de toelichting hiervoor verw ijs ik naar 3.5.

18-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Openstaande debiteuren volgens de
administratie op 19 februari 2020.

€ 13.486,10

€ 9.503,77

totaal

€ 13.486,10

€ 9.503,77

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenvorderingen zijn geïnventariseerd. Er zijn nog geen
incassomaatregelen getroffen om de openstaande vorderingen te incasseren.
Van het openstaand saldo op 19 februari 2020 is inmiddels € 6.296,85
ontvangen.

18-03-2020
1

In de derde verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met de inning
van de debiteurenvorderingen.

17-06-2020
2

In de derde verslagperiode is de debiteurenincasso afgerond. Van een aantal
debiteurenvorderingen is gebleken dat deze reeds w aren voldaan voor
datum faillissement of dat er geen sprake w as van een vordering omdat de
overeengekomen prestatie niet door Van Gemert Schilders B.V. is geleverd.
De overige debiteurenvorderingen zijn geïnd.

16-09-2020
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er resteren geen w erkzaamheden.

16-09-2020
3

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

18-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er is geen sprake van een vordering van banken. De curator heeft verzocht het
positief saldo over te maken op de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van leasecontracten.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.

18-03-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Er zijn geen schuldeisers met de positie van seperatist.

18-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Meerdere crediteuren hebben een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. Een aantal crediteuren hebben afgezien van hun
eigendomsvoorbehoud.

18-03-2020
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen schuldeisers die een retentierecht hebben uitgeoefend.

18-03-2020
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen schuldeisers die een beroep hebben gedaan op een recht van
reclame.

18-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing

Toelichting
Een crediteur heeft verzocht haar eigendom te mogen verw ijderen uit de
bedrijfsruimte van Van Gemert Schilders B.V. Deze crediteur is echter niet
bereid gew eest een boedelbijdrage te voldoen ter dekking van de voor
behandeling van deze claim te maken kosten. De curator heeft deze crediteur
doorverw ezen naar de koper van de activa, w inkelinventaris en de voorraad.

18-03-2020
1

17-06-2020
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal in de tw eede verslagperiode de rechten van derden verder
inventariseren.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden

18-03-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is door de curator voorlopig voortgezet t.b.v. het generen van
een boedelopbrengst door het gereed maken van het onderhanden w erk en
de instandhouding van de goodw ill.

18-03-2020
1

Na de eerste verslagperiode is de voortzetting van de onderneming beëindigd.

17-06-2020
2

6.2 Financiële verslaglegging
De bank dient de in verband met de voortzetting ontvangen bedragen nog
over te maken op de boedelrekening. In de tw eede verslagperiode zal verslag
w orden gedaan w at het resultaat is gew eest van de voortzetting van de
onderneming.

18-03-2020
1

De bank heeft het in verband met de voortzetting ontvangen bedrag
overgemaakt op de boedelrekening. Ten behoeve van de voortzetting hebben
diverse verzekeringen doorgelopen. Deze kosten komen ten laste van het
resultaat van de voortzetting. In de derde verslagperiode zal verslag w orden
gedaan van w at het resultaat is gew eest van de voortzetting.

17-06-2020
2

De inkomsten na voortzetting bedragen € 27.475,75 (inclusief BTW ).
Ten behoeve van de voortzetting zijn kosten gemaakt van in totaal €
3.177,10 (inclusief BTW ).
Het resultaat bedraagt derhalve € 24.298,65.

16-09-2020
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
In de tw eede verslagperiode zal verslag w orden gedaan w at het resultaat is
van de voortzetting van de onderneming.

18-03-2020
1

In de derde verslagperiode zal verslag w orden gedaan w at het resultaat is
van de voortzetting van de onderneming.

17-06-2020
2

Er resteren geen w erkzaamheden.

16-09-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming w ordt in aangepaste vorm doorgestart door een
(oud)w erknemer van Van Gemert Schilders B.V.

18-03-2020
1

Doordat de (oud)w erknemer van Van Gemert Schilders de verplichtingen uit de
koopovereenkomst niet is nagekomen, heeft de curator in overleg met deze
(oud)w erknemer de w inkelinventaris en de voorraad aan een derde verkocht.
Dit betekent dat de goodw ill niet is overgedragen. De onderneming zal dus
niet in een aangepaste vorm w orden doorgestart.

17-06-2020
2

6.5 Verantwoording

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van Van Gemert Schilders B.V. is, voor zover deze beschikbaar
w as, veilig gesteld en de curator zal in de tw eede en derde verslagperiode
onderzoek verrichten w at betreft de boekhoudplicht.

18-03-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening over 2018 is op 19 december 2019 gedeponeerd. De
jaarrekening over 2017 is op 16 oktober 2018 gedeponeerd. De jaarrekening
over 2016 is op 12 mei 2017 gedeponeerd.

18-03-2020
1

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 2,--. Dit geplaatste kapitaal is
volgestort door middel van inbreng van een onderneming.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

18-03-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

16-09-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er sprake is van paulianeus handelen.
Nee

18-03-2020
1

16-09-2020
3

Toelichting
De curator heeft geen paulianeus handelen vastgesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het rechtmatigheidsonderzoek zal zoveel mogelijk in de tw eede en derde
verslagperiode w orden uitgevoerd en zo mogelijk ook in deze periodes w orden
afgerond.

18-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de derde verslagperiode w orden
voortgezet.

17-06-2020
2

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. Er is geen sprake
van een handelen of nalaten van de bestuurder of enig ander persoon die tot
gevolg heeft dat deze mede aansprakelijk gehouden kan w orden voor het
tekort in het faillissement van Van Gemert Schilders B.V.

16-09-2020
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
In de tw eede verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met het
rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2020
1

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de derde verslagperiode w orden
voortgezet.

17-06-2020
2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er resteren geen
w erkzaamheden.

16-09-2020
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 39.619,32
Toelichting
Het gaat om een boedelvordering van het UW V.
Salaris curator P.M.

17-06-2020
2

€ 62.048,89

16-09-2020
3

Toelichting
Boedelvordering UW V en boedelvordering huur

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 42.872,00

18-03-2020
1

€ 68.924,00

17-06-2020
2

€ 95.145,00

16-09-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 22.826,46

17-06-2020
2

€ 29.737,07

16-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

18-03-2020
1

26

17-06-2020
2

32

16-09-2020
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 47.170,87

18-03-2020
1

€ 47.464,13

17-06-2020
2

€ 59.541,40

16-09-2020
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-06-2020
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het verder inventariseren en aanschrijven van crediteuren.

18-03-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er is geen sprake van lopende procedures.

18-03-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

18-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal getracht w orden een inzicht te krijgen in de
financiële gegevens van de onderneming. Daarbij zal een aanvang w orden
gemaakt van het rechtmatigheidsonderzoek. De curator zal de mogelijkheden
voor verkoop van de mengmachines onderzoeken.

18-03-2020
1

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Tevens zal de curator erop toezien dat de koopsom van de
inventaris en voorraad w ordt voldaan. Voorts zal de curator onderzoeken
w elke schade de boedel heeft geleden door het niet nakomen van de
koopovereenkomst door de (oud)w erknemer van Van Gemert Schilders B.V. Tot
slot zal een aanvang w orden gemaakt met de debiteurenincasso.

17-06-2020
2

In de komende verslagperiode zal de curator een beslissing nemen over het
treffen van maatregelen jegens de (oud)w erknemer van Van Gemert
Schilders B.V. voor de schade w elke de boedel heeft geleden door het niet
nakomen van de koopovereenkomst.

16-09-2020
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

18-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
16-12-2020

16-09-2020
3

10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor onder 'plan van aanpak'.

Bijlagen
Bijlagen

18-03-2020
1

