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Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.J. Hens
Glasgroothandel B.V.

30-11-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.J. Hens
Glasgroothandel B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer: 33166527, w as statutair gevestigd te Amsterdam
en kantoorhoudende te (1948 RJ) Beverw ijk aan de Biesland 21.

30-11-2018
1

Activiteiten onderneming
B.J. Hens Glasgroothandel B.V. w as een groothandel in vlakglas, ferrometalen
en-halffabricaten en hield zich bezig met de afw erking van gebouw en ten
aanzien van glas, perspex en aluminiumprofielen en aanverw ante artikelen
alsmede in het kader van handglasconstructies, balkonprivacy schermen,
luifels en glazen trappen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 1.277.480,00

€ 23.605,00

€ 260.000,00

2016

€ 1.409.557,00

€ -5.050,00

€ 295.869,00

2017

€ 1.454.499,00

€ -50.458,00

€ 217.252,00

Toelichting financiële gegevens

30-11-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Het boekjaar 2015 w ordt met een positiefresultaat afgesloten van €
23.605,00. De boekjaren 2016 en 2017 daarentegen met een negatief
resultaat van respectievelijk € 5.050 en 50.458.

30-11-2018
1

Over de jaren 2016 en 2017 is de omzet steeds gestegen. De inkoopkosten
stegen echter sterker, w aardoor in 2017 zow el het margepercentage als de
brutomarge afneemt. In het boekjaar 2018 neemt het brutomargepercentage
iets toe, maar de stijgende kosten zorgen in 2018 - over de periode tot aan
faillissement- ook w eer voor een verlies.

Gemiddeld aantal personeelsleden
6
Toelichting
Op datum van het faillissement stonden er nog 6 w erknemer op de loonlijst bij
failliet. Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de
arbeidsovereenkomsten doorgezet. Met toestemming van de rechtercommissaris en het UW V zijn enkele kleine projecten door de medew erkers
nog afgemaakt en heeft één medew erker geassisteerd bij de administratieve
overdracht van de contracten en opdrachten aan een derde.

Boedelsaldo

30-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 106.855,29

30-11-2018
1

Toelichting
In de afgelopen periode heeft de curator alle activa ter plaatse verkocht. Met
toestemming van de rechter-commissaris en het UW V is nog een beperkte
hoeveelheid onderhandenw erk uitgevoerd en zijn gereedstaande zaken
uitgeleverd.
€ 103.925,47

05-03-2019
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn er restituties op de boedelrekening
ontvangen, die het saldo op de boedelrekening hebben doen oplopen.
Met de bank als pandhouder zal uiteindelijk nog een verdeling/verrekening
moeten w orden gemaakt van de ontvangsten ten gunste van de pandhouder,
de geïncasseerde debiteuren én de boedelbijdragen.
€ 103.184,21

27-05-2019
3

Toelichting
Ook in de afgelopen verslagperiode zijn er bedragen op de boedelrekening
ontvangen en zijn er betalingen ten laste van de boedel gedaan, w aardoor het
boedelsaldo is gew ijzigd.
€ 98.157,80
Toelichting
In het kader van de afw ikkeling van de met de bank (als pandhouder)
gemaakte afspraken ter zake van de verdeling van de opbrengst van de
activa en incasso van de debiteuren, heeft de boedel nog een bedrag van €
5.026,41 aan de bank uitbetaald, w aarmee het eindsaldo op € 98.157,80 is
uitgekomen.

Verslagperiode

15-08-2019
4

Verslagperiode
van
31-10-2018

30-11-2018
1

t/m
30-11-2018
van
1-12-2018

05-03-2019
2

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

27-05-2019
3

t/m
27-8-2018
van
28-5-2019

15-08-2019
4

t/m
14-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

109,55 uur

2

32,70 uur

3

14,15 uur

4

8,65 uur

totaal

165,05 uur

Toelichting bestede uren
In de eerste verslagperiode is ontzettend veel voortgang geboekt. Niet alleen
is alle activa verkocht, ook is het gehuurde reeds aan de verhuurder
opgeleverd. De verzekeringen zijn opgezegd, met het
rechtmatigheidsonderzoek is een aanvang genomen en ook meer dan 60%
van de debiteuren zijn geïncasseerd.

30-11-2018
1

In de afgelopen verslagperiode is een volgende stap gezet in de afw ikkeling
van het faillissement. De debiteuren zijn thans voor 90% geïncasseerd of is
daartoe een regeling getroffen. Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond en
de crediteuren zijn verder geïnventariseerd.

05-03-2019
2

Restant debiteurenincasso. Bezw aar tegen ambtshalve aanslag fiscus, begin
afw ikkeling pandrecht Rabobank.

27-05-2019
3

Afw ikkeling afspraken bank, opmaken financieel- en eindverslag, afw ikkelen
faillissement.

15-08-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap N.C.M. Brantjes B.V. w as enig aandeelhouder van
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.J. Hens
Glasgroothandel B.V. en de heer R.G.D. Brantjes (enig) bestuurder.

30-11-2018
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

30-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Door failliet w aren diverse verzekeringen afgesloten. De curator heeft - na
oplevering van het gehuurde - de verzekeringen opgezegd.

30-11-2018
1

1.4 Huur
De failliet huurde een bedrijfsruimte van W .E. Carbaat Beheer B.V. en Vermaw a
B.V. De huur is opgezegd en het gehuurde is per 30 november 2018
opgeleverd aan de verhuurder, zodat de boedel ter zake van het gehuurde
geen verplichtingen meer heeft.

30-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Van de bestuurder is vernomen dat het faillissement een combinatie van
factoren is gew eest. Alhoew el de crisis ten einde leek te zijn gekomen, w erd
de failliet nog w el geconfronteerd met hoge financieringslasten. Voorts w as de
concurrentie in de glasindustrie hoog, w aardoor de marges zeer klein w aren.
Door een faillissement van een grote opdrachtgever en debiteur eind 2017
w erd een aanslag gepleegd op de toch al beperkte liquiditeiten.

30-11-2018
1

Door stijgende kosten en zo beperkende marges, bleek het onmogelijk te de
onderneming in de zw arte cijfers te houden.
De curator zal een en ander nog toetsen, maar voor alsnu lijken de stukken de
strekking van de bestuurder te onderschrijven.
Vooralsnog heeft de curator geen aanleiding gezien de door het bestuurder
aangedragen oorzaken van het faillissement in tw ijfel te trekken.

05-03-2019
2

De curator volgt de onderbouw ing van het bestuur.

27-05-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

30-11-2018
1

Toelichting
De w erkzaamheden van B.J. Hens Glasgroothandel B.V. kunnen w orden
onderverdeeld in tw ee takken van sport. Enerzijds een groothandel van glas,
w aarbinnen (intern) glasproducten op specificatie van de klant konden w orden
gemaakt en uitgeleverd. Binnen B.J. Hens Glasgroothandel B.V. zijn drie
medew erkers daarmee bezig gew eest. Één medew erker op kantoor voor de
administratieve afw ikkeling, één productiemedew erker en één chauffeur.
De andere tak van B.J. Hen Glasgroothandel bestond uit de projectmatige
w erkzaamheden voor (grotere) aannemers in de bouw . B.J. Hens
Glasgroothandel B.V. leverde en monteerde glaspartijen voor
(nieuw bouw )projecten.
Ten behoeve van die w erkzaamheden w aren de projectleider en de glaszetter
w erkzaam. De chauffeur ondersteunde de glaszetter bij zijn w erkzaamheden.
Een medew erker w as verantw oordelijk voor de financiële administratie en het
officemanagement op kantoor.
De statutair directeur - geen w erknemer - ondersteunde alle medew erkers in
hun taken.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

30-11-2018
1

Toelichting
Voornoemde taakverdeling en indeling van de w erkzaamheden w as in het
voorgaande jaar hetzelfde.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

31-10-2018

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft de personeelsleden daags na de faillietverklaring
toegesproken. In verband met de voortzetting van enige projecten, heeft de
curator veelvuldig contact gehad met de medew erkers omtrent hun taken,
rechten en verplichtingen alsmede ten opzichte van de uitvoering van de
w erkzaamheden.
Er heeft een UW V intake plaatsgevonden en uiteindelijk zijn de
w erkzaamheden over de opzegtermijn in overleg met de curator op enig
moment gestaakt.

30-11-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.V.T.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.V.T.

30-11-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.V.T.

30-11-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen-/inventaris

€ 72.600,00

€ 7.260,00

totaal

€ 72.600,00

€ 7.260,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen-/inventaris bestonden uit ter plaatse aanw ezige
glasverw erkingsmachines zoals boor-, snij- en slijpmachines, w asopstellingen,
interne transportkarren.

30-11-2018
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
W ordt gerespecteerd.

30-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft een behoorlijk aantal biedingen gehad en heeft met meerdere
partijen dooronderhandeld over de uiteindelijke koopsom. Uiteindelijk bleek
slechts één partij bereid alle bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris in ene over
te nemen én binnen tw ee w eken te kunnen afvoeren, w aarmee aanzienlijke
kosten konden w orden bespaard. Met toestemming van de pandhouder en de
rechter-commissaris is met die partij tot overeenstemming gekomen.

3.6 Voorraden / onderhanden werk

30-11-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

voortzetten lopende opdrachten

€ 5.490,00

€ 4.666,50

totaal

€ 5.490,00

€ 4.666,50

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op het moment van faillietverklaring stonden er nog w erkzaamheden en
projecten in de planning. Gedurende de opzegtermijn zijn de w erkzaamheden
beperkt doorgegaan om daarmee een voortzetting van de projecten door een
derde mogelijk te maken. Die voortzetting is gelukt. Daarvoor heeft de boedel
een vergoeding ontvangen van € 4.840 (inclusief btw ). Op locatie konden na
faillissement nog beperkte glasverw erkingsw erkzaamheden w orden verricht.
Met die w erkzaamheden is nog een bedrag van € 650,00 (inclusief btw )
opgehaald. In overleg met de pandhouder is een verdeling van het
onderhandenw erk van 85% voor de boedel en 15% voor de pandhouder. Zulks
mede vanw ege het gebruik van de (vanw ege ingeroepen
eigendomsvoorbehoud) zeer beperkte voorraad, op w elke voorraad een
pandrecht rustte van de bank.

30-11-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft met meerdere partijen contact gehad over de overname van
de lopende projecten bij de aannemers. Niet alleen met geïnteresseerde
partijen in de overname van de projecten, maar ook met belangrijke
stakeholders daarin, zoals de onderaannemers, opdrachtgevers, leveranciers
en w erknemers.

30-11-2018
1

Uiteindelijk is gebleken dat slechts één partij bij machte w as om de extra
w erkzaamheden vanuit Hens Glas binnen de door de opdrachtgevers gestelde
termijnen in te passen én de kw aliteit te garanderen die nodig w as. Met die
partij en met de opdrachtgevers is meerdere male gesproken om de
overdracht/voortzetting van de projecten vorm te geven, w at uiteindelijk is
gelukt. Met toestemming van de rechter-commissaris is met die partij tot
overeenstemming gekomen.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 16.940,00

€ 1.694,00

rollend materieel (personenauto)

€ 6.000,00

€ 600,00

Goodw ill

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Compressor

€ 1.815,00

Rollend materieel (zakelijk vervoer)

totaal

€ 29.755,00

€ 7.294,00

Toelichting andere activa
Tot de activa behoorde ook bedrijfsbussen, een aanhanger een personenauto
en een (in het gehuurde gemonteerde) compressor. Voorts behoorde aan de
curator nog een klantenbestand en goodw ill toe.

30-11-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Ter zake van de bedrijfsbussen, aanhanger en personenauto hebben
meerdere partijen bij de curator interesse getoond. Met de uiteindelijk hoogste
bieders is de curator verder in onderhandeling gegaan en met toestemming
van de pandhouder en rechter-commissaris zijn die zaken verkocht. Omdat
deze zaken onder het pandrecht van de bank vielen, is in overleg met de
pandhouder een verdeling van de opbrengst op 10 % voor de boedel en 90%
voor de pandhouder vastgesteld.

30-11-2018
1

De partij die de lopende projecten over heeft genomen, had ook interesse in
het klantenbestand n (projectadministratie) van B.J. Hens Glas. Zulks in
verband met ventuele vervolgopdrachten, specificaties van projecten etc.
De curator heeft de goodw ill en het klantenbestand met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht aan de betreffende partij, w aarbij een
onderscheid is gemaakt in de informatie ter zake van rechtspersonen en
natuurlijke personen. Zulks in verband met de AVG-w etgeving. Er is
uitdrukkelijk geen privacygevoelige informatie van natuurlijke personen
verkocht /overgedragen.

De verhuurder had interesse in de overname van de compressor. Met
toestemming van de rechter-commissaris is deze compressor overgedragen
aan de verhuurder voor een bedrag van € 1.815,00 , w elk bedrag is verrekend
met de boedelvordering na faillissement.
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een eerste aanzet gemaakt
tot een verdeling van de opbrengsten. Aan de hand van de laatste nog te
ontvangen debiteurbedragen, verw acht de curator spoedig een totaaloverzicht
van de aan de boedel toekomende bedragen te kunnen maken.

05-03-2019
2

In de aankomende verslagperiode zal de curator in overleg met de bank tot
een afw ikkeling komen van de verkoopopbrengsten van de activa en de
pandrechten.

27-05-2019
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

handelsdebiteuren

€ 138.041,28

€ 123.341,30

€ 13.665,14

totaal

€ 138.041,28

€ 123.341,30

€ 13.665,14

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Ten tijde van het uitgesproken faillissement bedroeg de debiteurenpositie een
bedrag van € 138.041,28. Op verzoek van de curator en de pandhouder heeft
de financiële medew erker van Hens Glas de debiteurincasso verder ter
handgenomen.
Op 26 november 2018 bedroeg de debiteurenstand nog "slechts" een positie
van omstreeks € 60.000.

30-11-2018
1

Met de pandhouder is afgesproken dat de curator (met de financieel
medew erker) de incasso van de debiteuren op zich neemt en daar een
boedelbijdrage van 10% van de geïncasseerde gelden voor ontvangt.
Op dit moment is er van de oorspronkelijke debiteurenpositie (€ 138.041,28)
een bedrag van € 114.513,71 door de curator geïncasseerd. In overleg met de
pandhouder heeft de curator een drietal debiteuren toegestaan om een deel
van de openstaande debiteurenpositie te verrekenen. Dit handelt om een
bedrag van € 3.728,96.

05-03-2019
2

Op dit moment hebben er nog vier debiteuren niet aan hun
betalingsverplichtingen voldaan. Totaal handelt dit om een bedrag van €
19.532,57. Ten aanzien van tw ee van de debiteuren (die tezamen een
debiteurenpositie van € 282,41 vertegenw oordigen) zal geen nadere actie
w orden ondernomen.
Met een van de debiteuren is de afspraak gemaakt dat indien deze niet
uiterlijk per 28 februari 2019 geconfronteerd zal zijn met schade op een project
van curanda, de debiteur binnen 7 dagen nadien een bedrag van € 5500
betaalbaar zal stellen aan de boedel.
Met de alsdan nog resterende debiteur staat de curator in contact. in overleg
met de pandhouder zal de curator de verdere executie van deze vordering ter
hand gaan nemen, w aarbij de pandhouder de daartoe door de curator te
maken kosten zal vergoeden. Alvorens daadw erkelijk tot incasso zal w orden
overgegaan, zal de curator nog pogen een regeling met de betreffende
debiteur proberen te sluiten.
De debiteurenpositie van curanda is afgew ikkeld. Van de oorspronkelijke
debiteurenpositie (€ 138.041,28) een bedrag van € 123.341,30 door de
curator geïncasseerd. In overleg met de pandhouder heeft de curator een
vijftal debiteuren toegestaan om een deel van de openstaande
debiteurenpositie te verrekenen en van één debiteur w ordt afgezien van de
verdere incasso.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

27-05-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Aangezien de opdrachtgevers van de projecten ook een zeer groot deel van
de debiteurenpositie vertegenw oordigde, hebben de gesprekken in het kader
van de voortzetting van de projecten ook in het teken gestaan van het inlopen
van de debiteurenstand.

30-11-2018
1

Voorts reclameren debiteuren zich thans over de staat van het w erk en
probeert de curator daaromtrent afspraken te maken.
De curator heeft toezicht op de ontw ikkelingen ter zake van de
debiteurenpositie.
In de afgelopen verslagperiode is veel contact gew eest met openstaande
debiteuren. Deze zijn aangeschreven en/of gebeld, hetgeen tot een
aanzienlijke afdracht heeft geleid.

05-03-2019
2

In de afgelopen verslagperiode zijn de laatste debiteurbetalingen binnen
gekomen. Is overleg gew eest met de debiteuren en heeft de curator ter zake
van één debiteur een minnelijke regeling getroffen.

27-05-2019
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 225.220,11

30-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De ING Bank heeft een vordering ingediend van € 225.220,11 uit hoofde van
een verleend rekening-courantkrediet en een rentevast lening.

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de bank is thans nog ongew ijzigd, maar zal aanzienlijk
afnemen na verrekening met de ingeloste debiteuren en de aan de bank
toekomende opbrengsten van de verkoop van de verpande zaken.

27-05-2019
3

5.2 Leasecontracten
Geen.

5.3 Beschrijving zekerheden

30-11-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De ING Bank heeft een beroep gedaan op een pandrecht ter zake van de
bedrijfsactiva, in haar optiek in ieder geval omvattende de gehele
bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden,
vordering en voorraden.
De vorderingen zouden laatstelijk nog op de datum vóór faillietverklaring zijn
verpand.

30-11-2018
1

In overleg met de bank als pandhouder zijn de debiteuren geïncasseerd en
de bedrijfsactiva verkocht. In overleg met de bank zijn afspraken gemaakt
over de verdeling van de opbrengsten, w elke afspraken zijn afgerond en
w elke verdeling is verw erkt en door de boedel is ontvangen.

15-08-2019
4

5.4 Separatistenpositie
De opbrengst van de debiteuren en activa komt met inachtneming van het
bodemvoorrecht van de fiscus en onder aftrek van een boedelbijdrage aan de
pandhouder toe, zulks totdat haar vordering volledig is voldaan. Het meerdere
komt aan de boedel toe.

30-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft zich op een eigendomsvoorbehoud beroepen.
Slechts van tw ee van die leveranciers w erden er ten tijde van de
faillietverklaring nog zaken aangetroffen. In overleg met die partijen is het
eigendomsvoorbehoud gehonoreerd en zijn de daarop betrekking hebben
zaken aan hen gerestitueerd.

30-11-2018
1

5.6 Retentierechten
Geen.

30-11-2018
1

5.7 Reclamerechten
geen

5.8 Boedelbijdragen

30-11-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 10.094,00

30-11-2018
1

Toelichting
In overleg met de bank is besproken dat de curator een boedelbijdrage van
10% krijgt van alle geïncasseerde debiteuren en opbrengsten uit de verkoop
van de bedrijfsactiva die niet onder het bodemvoorrecht van de fiscus valt.
Aangezien de debiteurincasso nog dagelijks voortduurt is de totale
boedelbijdrage daartoe nog niet te zeggen. Tot op heden komt de
boedelbijdrage in ieder geval neer op een bedrag van € 600 (personenauto) +
€ 1694 (rollend materieel) + 7.800 (reeds geïncasseerde debiteuren). Hierbij is
geen rekening gehouden met de verkoop van het onderhanden w erk en de
goodw ill nu deze niet onder het pandrecht van de bank vallen.
€ 13.745,37

05-03-2019
2

Toelichting
De definitieve boedelbijdrage die de boedel zal ontvangen hangt nog af van de
daadw erkelijke geïncasseerde debiteurbedragen. Pas aan het einde van het
faillissement kan hieromtrent duidelijkheid w orden verkregen.
Tot op heden komt de boedelbijdrage in ieder geval neer op een bedrag van €
600 (personenauto) + € 1694 (rollend materieel) + 11.451,37 (reeds
geïncasseerde debiteuren).
Hierbij is geen rekening gehouden met de verkoop van het onderhanden w erk
en de goodw ill nu deze niet onder het pandrecht van de bank vallen.

€ 15.959,14

27-05-2019
3

Toelichting
Pas aan het einde van het faillissement kan hieromtrent duidelijkheid w orden
verkregen. Tot op heden komt de boedelbijdrage in ieder geval neer op een
bedrag van € 600 (personenauto) + € 1694 (rollend materieel) + 13.665,14 (
geïncasseerde debiteuren). Hierbij is geen rekening gehouden met de verkoop
van het onderhanden w erk en de goodw ill nu deze niet onder het pandrecht
van de bank vallen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de zekerheidsdocumentatie van de bank bekeken en
beoordeeld. Voorts is meerdere malen overleg gew eest met de bank omtrent
haar medew erking - als pandhouder - aan verkoophandelingen door de
curator.
Voorts heeft de curator w erkzaamheden moeten verrichten in het kader van
ingeroepen eigendomsvoorbehoud en de afw ikkeling daarvan.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
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Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de lopende contracten met (grotere) opdrachtgevers
overgedragen aan een derde partij.
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Voorts is op verzoek van de curator nog enkele dagen in de bedrijfslocatie
doorgew erkt om daar de nog lopende klussen af te maken.
Daarmee is een bedrag van € 5.490 aan de boedel toegekomen, w aarvan de
curator nog 15% aan de bank zal moeten afdragen.

6.2 Financiële verslaglegging
Verw ezen w ordt naar randnummer 3.6 van deze verslaglegging.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verw ezen w ordt naar randnummer 3.6 en 3.7. van deze verslaglegging.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Na de beperkte interne w erkzaamheden in het kader van het afmaken van de
projecten en de overdracht van de projecten aan de derde, zijn er geen
w erkzaamheden meer uitgevoerd en kan/zal er geen verdere doorstart
w orden gerealiseerd.
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6.5 Verantwoording
Verw ezen w ordt naar randnummer 3.6 van deze verslaglegging.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Verw ezen w ordt naar randnummer 3.6 van deze verslaglegging.
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6.7 Boedelbijdrage
€ 4.666,50
Toelichting
Met het voortzetten/overdragen van de projecten en de beperkte interne
w erkzaamheden is een bedrag van € 5.490 aan de boedel toegekomen,
w aarvan de curator nog 15% aan de bank zal moeten afdragen. De totale
opbrengst van de boedel hier ter zake komt zodoende op een bedrag van €
4.666,50.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Verw ezen w ordt naar randnummer 3.6 en 3.7. van deze verslaglegging.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie is zodanig op orde dat de rechten en verplichtingen van de
schuldenaar voldoende gekend kunnen w orden.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn tijdig vastgesteld en gedeponeerd.
De jaarrekening over 2017 is tijdig vastgesteld, doch niet binnen 8 dagen na
vaststelling gepubliceerd.
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De jaarstukken 2015, 2016 en 21017 zijn op zichzelf tijdig gedeponeerd.
Echter, de jaarstukken 2017 zijn niet (conform artikel 2:394 lid 1 BW ) binnen 8
dagen na vaststelling (in deze ondertekening door de bestuurder)
gedeponeerd.

05-03-2019
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Een en ander kan in de gegeven omstandigheden grondslag zijn van
onbehoorlijk bestuur, maar de curator is van mening dat zulks in dit geval als
onbelangrijk verzuim zal w orden aangemerkt. Om die reden acht de curator
het niet zinvol hierin actie te ondernemen. Met toestemming van de rechtercommissaris is besloten om hieromtrent geen nadere acties in te stellen.
Met uw toestemming en met inachtneming van het voorgaande zou ik het
rechtmatigheidsonderzoek zodoende w illen afronden.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.
Nee

30-11-2018
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05-03-2019
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Toelichting
De curator komt tot de conclusie dat er geen sprake is van onbehoorlijk
bestuur. Ter toelichting verw ijst de curator naar de afzonderlijke punten en
toelichting, als benoemd bij 7.2., 7.6. en 7.7. van dit verslag.
Met toestemming van de rechter-commissaris en met inachtneming van
voornoemde toelichting heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
zodoende afgerond.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
Nee
Toelichting
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek heeft de curator Nederpel De
Block & Partners ingeschakeld teneinde onderzoek te doen naar de
administratie van curanda.
Uit de beperkte analyse van Nederpel De Block & Partners volgt dat er op 30
september 2018 nog een bedrag van € 1.500,00 per kas aan rentevergoeding
is voldaan voor de verkregen lening.
Ex artikelen 42 en 43 Fw zou een dergelijke rechtshandeling voor vernietiging
in aanmerking kunnen komen. Echter, de toelichting hiertoe die de curator van
de bestuurder heeft ontvangen, noopt mij er toe die vernietiging niet in te
roepen.
De bestuurder heeft in de optiek van de curator gemotiveerd gesteld en
onderbouw d dat ten tijde van de uitbetaling van de rentevergoeding nog geen
w etenschap w as van de latere faillissementsaanvraag.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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05-03-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek

30-11-2018
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In de afgelopen periode heeft de curator zich met met behulp van Nederpel De
Block & Partners een goed beeld kunnen vormen van de administratie van B.J.
Hens Glasgroothandel.

05-03-2019
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Nederpel De Block & Partners heeft op de administratie een beperkte analyse
uitgevoerd. De algehele conclusie van Nederpel De Block & Partners w as niet
alleen dat aan de boekhoudplicht w as voldaan, doch ook dat de inhoudelijk
administratie een goed beeld gaf van het reilen en zeilen binnen de
onderneming.
W el zijn door Nederpel De Block & Partners een aantal specifieke zaken aan de
orde gebracht w aarop een nadere toelichting van de zijde van de bestuurder
noodzakelijk w as. Die toelichting is aan de bestuurder verzocht, w elke
toelichting nadien – met stukken onderbouw d – door hem is vergeven.
Die toelichting is met Nederpel De Block & Partners besproken. Met haar komt
de curator tot de conclusie dat voldaan is aan de boekhoudplicht en geen
sprake is van onbehoorlijk bestuur aan de kant van bestuurder van curanda.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft kort na faillissement opdracht gegeven aan Nederpel De Block
& Partners om de administratie van de failliet veilig te stellen en te
comprimeren, alsmede daarop een beperkte analyse uit te voeren in het kader
van het rechtmatigheidsonderzoek.
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De curator heeft inmiddels de eerste bevinding van de zijde van Nederpel De
Block & Partners ontvangen, zal deze gaan toetsen en uiteindelijk voorleggen
aan de bestuurder.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 14.157,00
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Toelichting
De verhuurder heeft - na verrekening van de koopsom van de compressor een boedelvordering ingediend voor de huur over de opzegtermijn.
De curator heeft tot op heden betalingen verricht aan de IT-/ICT-specialist van
de failliet voor de doorlevering van de ICT-voorzieningen, alsmede aan het
RDW voor het opvragen van nieuw e kentekenpapieren.
€ 14.159,30
Toelichting
Naast de boedelvordering van de verhuurder heeft de curator een bedrag ad €
2,30 aan verschotten in rekening gebracht aan de boedel. Voorts zal het
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salaris en verschotten van de curator tot de boedelvorderingen gaan behoren.
De hoogte hiervan is op dit moment nog niet bekend.
€ 45.409,88

27-05-2019
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Toelichting
Naast de vordering van de verhuurder én de reeds doorbelaste verschotten
van de curator, heeft het UW V een boedelvordering ingediend ter hoogte van
een bedrag van € 31.250,58. Voorts zal het salaris en verschotten van de
curator tot de boedelvorderingen gaan behoren. De hoogte hiervan is op dit
moment nog niet bekend.
€ 45.409,88

15-08-2019
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Toelichting
Ongew ijzigd sinds laatste opname op de lijst van boedelschulden. Het
handelt om vorderingen van het UW V, de verhuurder over de opzegtermijn
en verschotten en salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Tot op heden heeft de belastingdienst nog geen vordering ingediend.
€ 43.763,24
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Toelichting
Door de belastingdienst zijn thans 4 vorderingen ingediend uit hoofde van
omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting, tezamen voor een
bedrag van € 43.763,24
€ 63.916,24

27-05-2019
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Toelichting
Door de belastingdienst zijn thans 5 vorderingen ingediend uit hoofde van
omzetbelasting, loonheffing en motorrijtuigenbelasting, tezamen voor een
bedrag van € 63.916,24. Dit bedrag is mede tot stand gekomen na een
geslaagd bezw aar tegen een ambtshalve aanslag omzetbelasting over Q4 van
2018.
€ 63.916,24
Toelichting
Ongew ijzigd sinds laatste opname op de preferente crediteurenlijst.

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Nog niet bekend.
€ 8.539,57
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27-05-2019
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Toelichting
Door het UW V is een tw eetal preferente vorderingen ingediend.
€ 8.539,57

15-08-2019
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Toelichting
Ongew ijzigd sinds laatste opname op de preferente crediteurenlijst.

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog geen.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

30-11-2018
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Toelichting
Naast de ING Bank (zie ook onder 5) hebben tot op heden 47 andere
handelscrediteuren een vordering ingediend.
25

05-03-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 318.736,49
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Toelichting
Naast de vordering van de ING Bank (zie ook onder 5) hebben de
handelscrediteuren een tot op heden een gezamenlijke vordering ingediend
ter hoogte van een bedrag van € 93.516,38.
€ 352.334,13
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€ 224.618,02

15-08-2019
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Toelichting
Als gevolg van de afw ikkeling van de afspraken tussen de curator en de bank
als pandhouder, heeft de ING Bank, desgevraagd, haar gew ijzigde vordering
ingediend, w elke vordering aanzienlijk lager is dan eerder w as ingediend en
op grond w aarvan de concurrente crediteurenpositie aanzienlijk is verlaagd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Daar is in deze stand van het faillissement nog geen duidelijkheid over te
vergeven.
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Daar is in deze stand van het faillissement nog geen duidelijkheid over te
vergeven. Echter, gezien de huidige staat van de boedel, de vordering van de
pandhouder, de reeds ingediende boedelvordering van de verhuurder, de
preferente vordering van de belastingdienst en de nog te ontvangen
preferente vordering van het UW V, is de kans beperkt dat er aan de
concurrente schuldeisers nog uitkering zal kunnen w orden gedaan.
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De verw achting is dat er aan de concurrente schuldeisers geen uitkering zal
kunnen w orden gedaan.
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Naast uitkering aan de boedelcrediteuren, zal er een beperkte uitkering aan
de preferente schuldeisers plaats kunnen vinden. Aan de concurrente
schuldeisers komt geen uitkering toe.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de financiële administratie zijn de crediteuren op begin
november 2018 over het faillissement geïnformeerd met het verzoek om hun
respectievelijke vorderingen ter verificatie aan te melden en om aan te geven
of ze w el of niet een recht van eigendom claimen. De aangemelde crediteuren
zijn verw erkt en zij die terecht een eigendomsrecht hebben geclaimd, zijn in de
gelegenheid gesteld om hun goederen op te halen, dit nadat al dan niet in
overleg met de directie w erd vastgesteld of de goederen aanw ezig zijn en/of
de crediteur terecht een eigendomsrecht pretendeert te hebben.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.V.T.

30-11-2018
1

9.2 Aard procedures
N.V.T.
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9.3 Stand procedures
N.V.T.
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9.4 Werkzaamheden procedures
N.V.T.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- rechtmatigheidsonderzoek;
- debiteurenincasso;
- crediteureninventarisatie.
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- debiteurenincasso;
- crediteureninventarisatie;
- normale w erkzaamheden ter afw ikkeling van het faillissement.
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Afw ikkeling faillissement.
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Dit is het eindverslag.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Afhankelijk van de incasso van de laatste debiteur, kan het faillissement zeer
w aarschijnlijk dit jaar w orden afgew ikkeld.
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De verw achting is dat het faillissement in de aankomende verslagperiode kan
w orden afgew ikkeld.
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Dit is het eindverslag.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Daar w aar nodig heeft de curator om toestemming van de rechter-commissaris
of pandhouder verzocht. De curator heeft het gehuurde inmiddels opgeleverd
en kan/zal zodoende alle verzekeringen opzeggen.

Bijlagen
Bijlagen
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