Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
14-09-2022
F.15/21/32
NL:TZ:0000182333:F001
09-03-2021

R-C
Curator

mr. M.P. de Valk
mr R.J. Hoff

Algemene gegevens
Naam onderneming
DRZM-Administraties BV, DRZM BV, F.M.A. Bouw BV, Tek Paneel.nl BV,
Polyep.com BV

26-04-2021
1

Gegevens onderneming
De vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn gevestigd aan de
Claes Tillyw eg 8 te Haarlem.

26-04-2021
1

Activiteiten onderneming
Ofschoon er sprake is van vijf vennootschappen, w as de kernactiviteit het
bouw en van duurzame w oningen. DRZM-Administraties BV voerde de directie
en vanuit deze vennootschap w erd ook de administratie voor de andere
vennootschappen gevoerd. In DRZM BV w as de huur van het bedrijfspand
ondergebracht; in F.M.A. Bouw BV w aren de bouw opdrachten ondergebracht.
In Tek Paneel.nl BV w aren de w erknemers van de bouw activiteiten
ondergebracht. In Polyep.com BV w as het installatiew erk ondergebracht
alsmede tw ee w erknemers.

26-04-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De bestuurder deelde de curator mede dat er vanaf 2018 geen financiële
gegevens bekend zijn; mitsdien kan geen informatie w orden gegeven over de
omzet, het resultaat en balantotaal.

26-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

26-04-2021
1

Boedelsaldo
€ 9.767,38

26-04-2021
1

Toelichting
zie tussentijds financieel verslag

€ 83.594,79

12-08-2021
2

Toelichting
zie tussentijds financieel verslag

€ 87.318,98

02-12-2021
3

Toelichting
zie tussentijds financieel verslag

€ 87.318,98

11-03-2022
4

Toelichting
zie tussentijds financieel verslag

€ 87.318,98

15-06-2022
5

Toelichting
zie tussentijds financieel verslag

€ 88.318,98

Verslagperiode

14-09-2022
6

Verslagperiode
van
9-3-2021

26-04-2021
1

t/m
26-4-2021
van
27-4-2021

12-08-2021
2

t/m
12-8-2021
van
13-8-2021

02-12-2021
3

t/m
2-12-2021
van
3-12-2021

11-03-2022
4

t/m
11-3-2022
van
12-3-2022

15-06-2022
5

t/m
15-6-2022
van
16-6-2022

14-09-2022
6

t/m
14-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

86 uur 6 min

2

42 uur 6 min

3

19 uur 36 min

4

10 uur 48 min

5

8 uur 30 min

6

14 uur 12 min

totaal

181 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
zie bijlage

26-04-2021
1

zie bijlage

12-08-2021
2

zie bijlage

02-12-2021
3

zie bijlage

11-03-2022
4

zie bijlage

15-06-2022
5

zie bijlage

14-09-2022
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Zoals hiervoor aangegeven heeft DRZM-Administraties BV vier
dochtervennootschappen. De aandelen van DRZM-Administraties BV zijn in
handen van een echtpaar (70% in handen van de man en 30% in handen van
diens echtgenote). De man is bestuurder van DRZM-Administraties BV en
indirect van de vier dochtervennootschappen.

26-04-2021
1

1.2 Lopende procedures
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement liepen er tw ee procedures.
In een procedures is vonnis gew ezen tegen F.M.A. Bouw BV zonder dat deze
vennootschap in de procedure w as verschenen. Daarnaast is ten aanzien van
een bouw w erk in Bloemendaal een procedure aanhangig bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem. In deze procedure vordert de opdrachtgever
een bedrag van EUR 45.589 van F.M.A. Bouw BV; in reconventie vordert F.M.A.
Bouw BV een bedrag van EUR 68.320.

26-04-2021
1

1.3 Verzekeringen
Geen bijzonderheden

1.4 Huur

26-04-2021
1

1.4 Huur
DRZM BV huurde het bedrijfspand aan de Claes Tillyw eg 8 te Haarlem. De
verhuurder heeft in het najaar van 2020 een procedure aanhangig gemaakt
omdat DRZM BV de huur niet betaalde. In een proces verbaal van 20 november
2020 is tussen de verhuurder en DRZM BV afgesproken dat w anneer DRZM BV
de huur niet tijdig zou betalen, de huurovereenkomst onmiddellijk eindigt en
ontruiming binnen een maand zou moeten plaatsvinden. De huur voor de
maand april 2021 is in verband met het faillissement niet voldaan. De
verhuurder stelt zich op het standpunt dat de bedrijfsruimte op 1 mei as. moet
zijn ontruimd. Omdat in de laatste w eek bijna alle goederen naar aanleiding
van een gehouden veiling w orden uitgeleverd, zal deze termijn naar alle
w aarschijnlijkheid w orden gered.

26-04-2021
1

In de afgelopen verslagperiode is de bedrijfsruimte opgeleverd aan de
verhuurder.

12-08-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
In het verzoekschrift strekkende tot faillietverklaring heeft de bestuurder
aangegeven dat de financiële situatie en de gezondheid van de bestuurder
aanleiding gaven het faillissement aan te vragen. Inmiddels is de curator
gebleken dat er sprake w as van een groot liquiditeitstekort. Bij sommige
leveranciers kon uitsluitend tegen contante betaling goederen w orden
afgenomen. Daarnaast is het de curator gebleken dat de bestuurder inderdaad
met gezondheidsproblemen kampt.
De curator doet verder onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

26-04-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

26-04-2021
1

Toelichting
Inclusief de bestuurder en zijn echtgenote w as sprake van 9 w erknemers. De
curator heeft ontslag aanzegd aan de w erknemers. Inmiddels zijn alle
gegevens aan het UW V aangeleverd die de loongarantieregeling kan
toepassen.

12-08-2021
2

Toelichting
In de vennootschappen w aar het personeel w as ondergebracht, heeft het
UW V reeds haar vordering ingediend. Zie onderdeel 8.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

26-04-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

11-3-2021

7

totaal

7

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
bespreking en correspondentie w erknemers
telefonisch overleg en correspondentie UW V

26-04-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
NVT

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

26-04-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In de bedrijfsruimte is een kantoorinventaris aangetroffen, een show room
alsmede een w erkplaats voor bouw w erkzaamheden w aarin divers
gereedschap is aangetroffen. Daarnaast zijn drie bedrijfsw agens alsmede een
schaftw agen en bouw hekken aangetroffen. De curator heeft opdracht gegeven
aan BVA de goederen te veilen. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van
ruim EUR 52.000. De afrekening dient nog plaats te vinden. Aan BVA komt een
commissie toe van 10 ofw el EUR 5.000 zodat naar alle w aarschijnlijkheid een
opbrengst van EUR 47.000 voor de boedel resteert.

26-04-2021
1

Thans dienen nog tw ee auto's bedrijfsauto's te w orden verkocht (w aarvan één
een leaseauto betreft w aarvan de lease in overleg met BVA is afgekocht).
Een elektriciteitskast w as reeds aangesloten op het perceel van een
opdrachtgever. Deze opdrachtgever heeft de elektriciteitskast voor een bedrag
van EUR 600 inclusief BTW gekocht.
Omdat geen administratie is bijgehouden, geen inventarisstaat of
gereedschapslijst aanw ezig w as heeft de curator niet kunnen vaststellen tot
w elke vennootschap de diverse goederen behoorden.
De bedrijfsmiddelen alsmede een beperkte voorraad hout en isolatiemateriaal
zijn door BVA geveild. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van EUR 66.475
na aftrek van kosten.

12-08-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een bodemvoorrecht van de belastingdienst voor zover het de
inventariszaken betreft. Het bodemvoorrecht w ordt door curator ex art. 57 lid 3
Fw . uitgeoefend.

26-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie bedrijfsmiddelen, overleg diverse partijen ten behoeve van koop
of veiling, overleg inzake beveiliging bedrijfspand in verband met veiling

26-04-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een beperkte voorraad hout, isolatiemateriaal is aangetroffen. Deze voorraad
is ook verkocht op de veiling. Daarnaast heeft de curator nog een partij hout
voor een bedrag van EUR 750 exclusief BTW verkocht aan een opdrachtgever
van F.M.A. Bouw van w ie de bouw van het huis door het faillissement is stil
komen te liggen.

26-04-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
zie 3.5

3.8 Andere activa

26-04-2021
1

Toelichting andere activa
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement stond in totaal een bedrag
van EUR 3.145,86 op de bankrekeningen van de vijf vennootschappen.

26-04-2021
1

Daarnaast zijn op verzoek van de curator de automatische incasso's
voorafgaand aan het faillissement gestorneerd. Dit heeft geresulteerd in een
teruggaaf van EUR 2.397,57.
Voorts heeft de curator een betaling van EUR 2.413,95 op een partij hout die
nooit is geleverd teruggevorderd van de houtleverancier.
Vooralsnog heeft de curator geen overige te liquideren activa in de boedel
aangetroffen.
In de afgelopen verslagperiode is ook een uitkering van EUR 6.971,20
ontvangen van een verzekeringsmaatschappij ter zake van een
verzuimverzekering.

12-08-2021
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
correspondentie bank en houtleverancier

26-04-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens mededeling van de bestuurder w as in ieder geval nog één
opdrachtgever uit hoofde van verrichte w erkzaamheden geld aan de boedel
verschuldigd. Deze opdrachtgever heeft echter klachten geuit over de
w erkzaamheden van failliet; daarnaast ondervindt deze opdrachtgever schade
nu de boedel de overeenkomst niet gestand doet en de opdrachtgever een
andere aannemer dient te vinden voor het afronden van de w erkzaamheden.

26-04-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
bespreking bestuurder, opdrachtgever

26-04-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

26-04-2021
1

Van een bancaire financiering w as geen sprake.

5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van vier leasecontracten ter zake bedrijfsw agens. Tw ee
bedrijfsw agens zijn reeds ingeleverd na betaling van een boedelbijdrage van
EUR 302,50. Eén leasecontract is na overleg met BVA afgekocht voor een
bedrag van EUR 4.000. Deze bedrijfsw agen dient nog te w orden verkocht. Eén
bedrijfsw agen is ondanks diverse verzoeken van de curator nog steeds niet
opgehaald.

26-04-2021
1

Inmiddels zijn alle lease voertuigen opgehaald. Voor de medew erking hiervan
zijn beperkte boedelbijdragen bedongen.

12-08-2021
2

De leasemaatschappij heeft een bedrijfsauto verkocht w aarbij de verkoopprijs
meer bedroeg dan het aan de leasemaatschappij uitstaande bedrag. Dit heeft
geleid tot een bedrag van EUR 3.724,19 dat door de leasemaatschappij aan de
boedel is overgemaakt.

02-12-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Zekerheden zijn niet afgegeven.

26-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde

26-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken

26-04-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken

26-04-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken

5.8 Boedelbijdragen

26-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 302,50

26-04-2021
1

Toelichting
De boedelbijdrage is bedongen ter zake de afgifte van tw ee lease
bedrijfsw agens.

€ 786,50

12-08-2021
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
correspondentie leasemaatschappijen

26-04-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as sprake van een
negental w erken die nog niet gereed w aren. Vier opdrachtgevers hadden
reeds aanbetaald terw ijl feitelijk w einig tot niets door failliet w as gedaan. De
andere w erken w aren in verschillende stadia. In ieder geval w as duidelijk dat
de facturatie vooruit liep op de stand van het w erk. Voortzetting van de
w erkzaamheden w as derhalve niet aan de orde nog daargelaten dat geen van
de opdrachtgevers dit ook graag w ilde.

26-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
overleg bestuurder en opdrachtgevers

26-04-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart van de onderneming is nooit aan de orde gew eest.

26-04-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft per vennootschap multomappen aangetroffen w aarin per jaar
inkomende en uitgaande facturen w erden verzameld. Daarnaast w erden de
bankafschriften in multomappen gedaan. Ofschoon sprake w as van
kasbetalingen, is geen kasboek bijgehouden.
De administratie is sinds het boekjaar 2018 niet meer verw erkt in een
boekhoudkundig programma.

26-04-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Sinds het boekjaar 2018 heeft geen deponering meer plaatsgevonden.

26-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

26-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

26-04-2021
1

Dit onderzoek is door de curator niet uit te voeren vanw ege het ontbreken van
boekhouding.

02-12-2021
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

26-04-2021
1

Toelichting
Nu het bestuur niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht en de
deponeringsplicht, w ordt (onw eerlegbaar) vermoed dat het bestuur zijn taak
onbehoorlijk heeft vervuld. Deze onbehoorlijke taakvervulling w ordt
(w eerlegbaar) vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar het
onbehoorlijk bestuur.

Toelichting

02-12-2021
3

In de afgelopen periode is gebleken dat de bestuurder van failliet in een
faillissement van een andere vennootschap (in feite de vennootschap die
hiervoor de activiteiten van failliet verrichtte) is veroordeeld tot betaling van
het boedeltekort in dat faillissement. In het vonnis verklaart de rechtbank voor
recht dat de bestuurder zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en dat
deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijk oorzaak is gew eest van het
faillissement van deze vennootschap. De curator in dat faillissement heeft
onderzoek gedaan naar de inkomsten- en vermogenspositie van de
bestuurder. Gebleken is dat de bestuurder geen verhaal biedt: hij heeft een
inkomen op bijstandsniveau en heeft geen vermogen.
Gelet op het bovenstaande is het niet meer opportuun verder onderzoek te
doen naar onbehoorlijk bestuur. De curator zal w el onderzoek doen of sprake
is van strafbare feiten. Zo nodig zal de curator aangifte doen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aangifte gedaan van het niet
voldoen aan de administratie- en boekhoudplicht alsmede van bedrieglijke
bankbreuk. De politie heeft de aangifte in behandeling genomen en de curator
nog enkele aanvullende vragen gesteld. De curator zal deze in de komende
verslagperiode beantw oorden.

7.6 Paulianeus handelen

11-03-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
Ja

26-04-2021
1

Toelichting
Vlak voor het faillissement heeft de bestuurder een bevriende onderaannemer
bevoordeeld door diens openstaande nota's w aarvan ook tw ee die nog niet
opeisbaar w aren, te voldoen door verkoop van een bedrijfsw agen tegen een
te lage prijs w aarbij de koopsom is verrekend met de openstaande nota's. De
curator heeft inmiddels de vernietiging ingeroepen van de koopovereenkomst
en de rechtshandelingen die ten grondslag liggen aan de verkoop. De
onderaannemer heeft tot op heden gew eigerd de auto vrijw illig terug te geven
aan de curator.

Toelichting

12-08-2021
2

Ondanks sommatie tot teruggaaf van de bedrijfsauto blijft de onderaannemer
w eigerachtig de auto terug te geven aan de boedel. De curator beraadt zich
op nader te nemen stappen.

Toelichting

02-12-2021
3

De curator is een procedure begonnen tegen de onderaannemer die de Ford
Transit niet w ilde teruggeven. Verw ezen w ordt naar onderdeel 9 van dit
verslag.

Ja
Toelichting
Tijdens de comparitie van partijen van 7 juli 2022 is met toestemming van de
rechter-commissaris een schikking getroffen inhoudende dat de
onderaannemer een bedrag van EUR 5.000 aan de boedel vergoed. Dit w ordt
betaald in vijf termijnen w aarvan de eerste reeds is voldaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-09-2022
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft ook geconstateerd dat de bestuurder vlak voor faillissement
diverse w aardevolle goederen w aaronder zaagmachines, een heftruck, een
bedrijfsw agen, een mobiele kraan, opslagcontainer, 2 zeecontainers,
aanhangw agen heeft verkocht aan een opkoper. Ook heeft hij met deze
verkoopopbrengst voor een bedrag van ruim EUR 22.000 een auto uit de lease
gekocht en deze voor EUR 29.445 inclusief BTW aan de opkoper verkocht. Per
saldo heeft de bestuurder goederen voor een bedrag van EUR 57.000
verkocht. De netto opbrengst van EUR 35.000 (EUR 57.000 -/- EUR 22.000)
heeft de bestuurder aangew end om lonen te betalen en aan zichzelf een
bedrag van ruim EUR 12.000 uit te keren. De curator heeft om teruggaaf van
dit bedrag van EUR 12.000 gevraagd maar de bestuurder heeft aangegeven
dit te hebben uitgegeven aan levensonderhoud en betaling van
belastingaanslagen. De curator heeft dit in onderzoek. De bestuurder heeft
overigens ook met deze transacties de belastingdienst benadeeld. Vanw ege
de verkoop van goederen w as een bedrag van ruim EUR 10.000 aan
omzetbelasting verschuldigd die niet is afgedragen.

26-04-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de
bestuurder over de teruggaaf van het bedrag van EUR 12.000. Dit overleg
heeft nog niet geleid tot overeenstemming.

12-08-2021
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Beoordeling administratie, beoordeling verkoop goederen vlak voor
faillissement, bezoek opkoper goederen

26-04-2021
1

aangifte van faillissementsfraude

11-03-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

26-04-2021
1

Curator: salaris PM
UW V: PM
DRZM-Administraties BV: LCS Beheer PM inz veilig stellen content harde
schijven en w issen overige harde schijven
DRZM BV: slotenmaker ter beveiliging van het bedrijfspand EUR 187,55
F.M.A. Bouw BV: RDW EUR 92,40

Toelichting
Curator: salaris PM
UW V: EUR 36.196,39
DRZM-Administraties BV: LCS Beheer PM inz veilig stellen content harde

12-08-2021
2

schijven en w issen overige harde schijven
DRZM BV: slotenmaker ter beveiliging van het bedrijfspand EUR 187,55
F.M.A. Bouw BV: RDW EUR 92,40

€ 42.475,45

02-12-2021
3

Toelichting
Curator: salaris PM
UW V: EUR 40.365,90
DRZM-Administraties BV: LCS Beheer inz veilig stellen content harde schijven
en w issen overige harde schijven EUR 314,60
DRZM BV: slotenmaker ter beveiliging van het bedrijfspand EUR 187,55
F.M.A. Bouw BV: RDW EUR 92,40
F.M.A. Bouw BV: EUR 952 (griffierecht)
F.M.A. Bouw BV: EUR 563 (kostenveroordeling incidenteel vonnis
onderaannemer)

€ 42.475,45

11-03-2022
4

Toelichting
Curator: salaris PM
UW V: EUR 40.365,90
DRZM-Administraties BV: LCS Beheer inz veilig stellen content harde schijven
en w issen overige harde schijven EUR 314,60
DRZM BV: slotenmaker ter beveiliging van het bedrijfspand EUR 187,55
F.M.A. Bouw BV: RDW EUR 92,40
F.M.A. Bouw BV: EUR 952 (griffierecht)
F.M.A. Bouw BV: EUR 563 (kostenveroordeling incidenteel vonnis
onderaannemer)

Toelichting

15-06-2022
5

Curator: salaris PM
UW V: EUR 40.581,06
DRZM-Administraties BV: LCS Beheer inz veilig stellen content harde schijven
en w issen overige harde schijven EUR 314,60
DRZM BV: slotenmaker ter beveiliging van het bedrijfspand EUR 187,55
F.M.A. Bouw BV: RDW EUR 92,40
F.M.A. Bouw BV: EUR 952 (griffierecht)
F.M.A. Bouw BV: EUR 563 (kostenveroordeling incidenteel vonnis
onderaannemer)

Toelichting
Curator: salaris PM
UW V: EUR 40.581,06
DRZM-Administraties BV: LCS Beheer inz veilig stellen content harde schijven
en w issen overige harde schijven EUR 314,60
DRZM BV: slotenmaker ter beveiliging van het bedrijfspand EUR 187,55
F.M.A. Bouw BV: RDW EUR 92,40
F.M.A. Bouw BV: EUR 952 (griffierecht)

14-09-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 271.494,00

26-04-2021
1

Toelichting
De afgelopen jaren is niet of nauw elijks belasting betaald. In het
onderstaande volgt een overzicht van de belastingschuld per vennootschap:
DRZM-Administraties BV: EUR 44.212
DRZM Bouw BV: EUR 13.323
Tek Paneel.nl BV: EUR 140.519
F.M.A. Bouw BV: EUR 22.486
Polyep.com BV: EUR 50.954

€ 360.372,00

12-08-2021
2

Toelichting
In het onderstaande volgt een overzicht van de belastingschuld per
vennootschap:
DRZM-Administraties BV: EUR 53.798
DRZM Bouw BV: EUR 26.050
Tek Paneel.nl BV: EUR 156.994
F.M.A. Bouw BV: EUR 44.875
Polyep.com BV: EUR 78.655

€ 370.812,00

02-12-2021
3

Toelichting
In het onderstaande volgt een overzicht van de belastingschuld per
vennootschap:
DRZM-Administraties BV: EUR 53.798
DRZM Bouw BV: EUR 26.050
Tek Paneel.nl BV: EUR 167.434
F.M.A. Bouw BV: EUR 44.875
Polyep.com BV: EUR 78.655

€ 406.149,00

11-03-2022
4

Toelichting
In het onderstaande volgt een overzicht van de belastingschuld per
vennootschap:
DRZM-Administraties BV: EUR 56.114
DRZM Bouw BV: EUR 27.971
Tek Paneel.nl BV: EUR 176.207
F.M.A. Bouw BV: EUR 53.026
Polyep.com BV: EUR 92.831

€ 406.149,00
Toelichting
In het onderstaande volgt een overzicht van de belastingschuld per
vennootschap:

15-06-2022
5

DRZM-Administraties BV: EUR 56.114
DRZM Bouw BV: EUR 27.971
Tek Paneel.nl BV: EUR 176.207
F.M.A. Bouw BV: EUR 53.026
Polyep.com BV: EUR 92.831

Toelichting

14-09-2022
6

zie verslag 5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

26-04-2021
1

nog niet bekend

€ 21.540,57

12-08-2021
2

€ 35.179,32

02-12-2021
3

€ 37.179,32

11-03-2022
4

€ 35.179,32

15-06-2022
5

Toelichting

14-09-2022
6

zie verslag 5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 190,90

11-03-2022
4

€ 190,90

15-06-2022
5

Toelichting
zie verslag 5

8.5 Aantal concurrente crediteuren

14-09-2022
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
34

26-04-2021
1

Toelichting
Het grootst aantal schuldeisers heeft F.M.A. Bouw BV.

53

12-08-2021
2

56

02-12-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 492.070,00

26-04-2021
1

Toelichting
DRZM BV: EUR 14.459
Tek Paneel.nl BV: EUR 21.910
F.M.A. Bouw BV: EUR 436.505
Polyep.com BV: EUR 19.196

€ 919.595,11

12-08-2021
2

Toelichting
DRZM Administraties BV: EUR 549,04
DRZM BV: EUR 20.397,60
Tek Paneel.nl BV: EUR 28.408,85
F.M.A. Bouw BV: EUR 815.838,22
Polyep.com BV: EUR 54.401,40

€ 916.320,44

02-12-2021
3

Toelichting
DRZM Administraties BV: EUR 549,04
DRZM BV: EUR 20.397,60
Tek Paneel.nl BV: EUR 13.648,70
F.M.A. Bouw BV: EUR 821.040,38
Polyep.com BV: EUR 60.684,72

€ 925.237,19

11-03-2022
4

Toelichting
DRZM Administraties BV: EUR 549,04
DRZM BV: EUR 20.428,79
Tek Paneel.nl BV: EUR 13.648,70
F.M.A. Bouw BV: EUR 821.040,38
Polyep.com BV: EUR 69.570,28

€ 925.237,19

15-06-2022
5

Toelichting
DRZM Administraties BV: EUR 549,04
DRZM BV: EUR 20.428,79
Tek Paneel.nl BV: EUR 13.648,70
F.M.A. Bouw BV: EUR 821.040,38
Polyep.com BV: EUR 69.570,28

€ 927.237,94

14-09-2022
6

Toelichting
DRZM Administraties BV: EUR 549,04
DRZM BV: EUR 20.428,79
Tek Paneel.nl BV: EUR 13.648,70
F.M.A. Bouw BV: EUR 822.987,13
Polyep.com BV: EUR 69.570,28

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Omdat geen administratie is bijgehouden, een inventarisstaat niet aanw ezig is
noch een gereedschapslijst is het voor de curator moeilijk vast te stellen w elke
goederen tot w elke vennootschap behoorden. Daarom heeft de curator een
verzoek tot geconsolideerde afw ikkeling ingediend. Dit verzoek is door de
rechter-commissaris gehonoreerd zolang niet vast te stellen is w elke
opbrengst tot w elke vennootschap behoort.

26-04-2021
1

Gelet op de omvang van de boedelschulden w aaronder die van het UW V en de
belastingschulden zal dit faillissement w orden opgeheven ex art. 16 Fw dan
w el vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.
Gelet op de omvang van de boedelschulden w aaronder die van het UW V en de
belastingschulden zal dit faillissement w orden opgeheven ex art. 16 Fw dan
w el vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

12-08-2021
2

Dit faillissement zal naar alle w aarschijnlijkheid te zijner tijd w orden
opgeheven ex art. 16 Fw .

02-12-2021
3

zie hierboven

11-03-2022
4

zie hierboven

15-06-2022
5

zie hierboven

14-09-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
correspondentie en telefonisch overleg crediteuren

26-04-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Verw ezen w ordt naar onderdeel 1.2.

26-04-2021
1

De curator is met goedkeuring van de rechter-commissaris een procedure
gestart tegen de onderaannemer die de Ford Transit vlak voor faillissement
heeft overgenomen onder verrekening van de openstaande facturen.

02-12-2021
3

In de procedure tegen de onderaannemer staat de comparitie van partijen
gepland op 7 juli as.

15-06-2022
5

Tijdens de comparitie van partijen van 7 juli 2022 is met toestemming van de
rechter-commissaris een schikking getroffen inhoudende dat de
onderaannemer een bedrag van EUR 5.000 aan de boedel vergoed. Dit w ordt
betaald in vijf termijnen w aarvan de eerste reeds is voldaan.

14-09-2022
6

9.2 Aard procedures
De opdrachtgever vordert betaling van ruim EUR 45.000; in reconventie vordert
F.M.A. Bouw BV een bedrag van EUR 68.320.

26-04-2021
1

In de procedure tegen de onderaannemer vordert de curator teruggaaf van de
Ford Transit.

02-12-2021
3

9.3 Stand procedures
De zaak staat voor comparitie. De procedure in conventie is geschorst; de
curator beraadt zich of hij de procedure in reconventie overneemt. In ieder
geval zal de curator op korte termijn een bespreking houden met de
opdrachtgever en diens advocaat.

26-04-2021
1

De curator heeft de advocaat van de opdrachtgever laten w eten dat hij de
procedure in reconventie niet overneemt.

02-12-2021
3

Ter zake de procedure tegen de onderaannemer is de incidentele vordering
van de curator tot teruggaaf van de Ford Transit afgew ezen. In deze
procedure staat de onderaannemer thans voor antw oord in de hoofdzaak.
De onderaannemer heeft de conclusie van antw oord genomen. De zaak staat
thans op 16 maart as. voor (tussen)vonnis.

11-03-2022
4

Vanw ege de bereikte schikking is de procedure geroyeerd.

14-09-2022
6

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
bestuderen processtukken en correspondentie advocaat opdrachtgever

26-04-2021
1

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bespreking gehad met de
opdrachtgever en diens advocaat. Tijdens dit overleg is afgesproken dat de
opdrachtgever nadere stukken ter zake de gestelde w anprestatie van failliet
zou overleggen. deze stukken zijn inmiddels ontvangen. In de komende
verslagperiode zal de curator deze stukken bestuderen.

12-08-2021
2

Opstellen van processtukken en bestuderen processtukken w ederpartij

02-12-2021
3

voorbereiden en bijw onen comparitie van partijen, communicatie met
(advocaat van) de onderaannemer

14-09-2022
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

26-04-2021
1

afw ikkeling verkoopopbrengst veiling;
verkoop 2 bedrijfsw agens (ook via BVA);
opleveren bedrijfsruimte;
rechtmatigheidsonderzoek;
verdere actie op terugvorderen bedrijfsw agen van onderaannemer;
beraad over voortzetten procedure tegen opdrachtgever;
in kaart brengen crediteuren;
w at verder ter tafel komt.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

12-08-2021
2

rechtmatigheidsonderzoek;
verdere actie op terugvorderen bedrijfsw agen van onderaannemer;
beraad over voortzetten procedure tegen opdrachtgever;
in kaart brengen crediteuren;
w at verder ter tafel komt.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

02-12-2021
3

onderzoek naar strafbare feiten gepleegd door failliet en zo nodig doen
van aangifte;
voortzetten procedure terugvorderen Ford Transit van onderaannemer;
w at verder ter tafel komt.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met:

11-03-2022
4

afronding van de aangifte faillissementsfraude;
voortzetten procedure terugvorderen Ford Transit van onderaannemer;
w at verder ter tafel komt.
In de komende verslagperiode zal de curator zich bezighouden met het

15-06-2022

voortzetten van de procedure terugvorderen Ford Transit van de
onderaannemer.
De curator zal de nakoming van de met de onderaannemer gemaakte
afspraak bew aken. Eind december 2022 zal de laatste termijn moeten
w orden voldaan w aarna het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

5

14-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

26-04-2021
1

Nog niet bekend

12-08-2021
2

nog niet bekend

02-12-2021
3

nog niet bekend

11-03-2022
4

nog niet bekend

15-06-2022
5

voorjaar 2023

14-09-2022
6

10.3 Indiening volgend verslag
14-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

14-09-2022
6

