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

1
20-06-2022
F.15/22/40
NL:TZ:0000233107:F001
10-05-2022

R-C
Curator

mr. J. van der Kluit
mr C.H. Hartsuiker

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loodgietersbedrijf
Haarlemmermeer B.V.

20-06-2022
1

Gegevens onderneming
De statutaire naam w as tot en met 4 mei 2022 De besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid E.W . ten Bosch & Zn B.V.
Adres: Crommelinbaan 57A, 2142 EX Cruquius
Kamer van Koophandel registratienummer: 61923834
Boedelrekening: NL24ISAE0000019167

20-06-2022
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Activiteiten onderneming
De Kamer van Koophandel vermeldt: loodgieters- en fittersw erk; installatie
van sanitair.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De concept jaarrekening van 2021 en de jaarrekeningen van de jaren 2020
en 2019 w erden opgevraagd maar niet aangeleverd.
De curator heeft gerappelleerd.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-06-2022
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Gemiddeld aantal personeelsleden
20-06-2022
1

Toelichting
In het jaar van en voor het faillissement w aren 12 personen in loondienst bij
gefailleerde.
Het gemiddeld aantal personeelsleden is nog onbekend.

Boedelsaldo
€ 6.343,30

20-06-2022
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Verslagperiode
van
10-5-2022

20-06-2022
1

t/m
19-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 18 min

totaal

38 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Er heeft een algemene inventarisatie plaatsgevonden.
De curator heeft een bespreking gehad en telefonisch overleg gevoerd met
de bestuurder van gefailleerde.
De curator heeft de bedrijfsruimte in Cruquius bezocht. Daarnaast is de
administratie van gefailleerde opgevraagd bij het bestuur.
De auditfiles van de administratie w erden gedow nload voor nader
onderzoek.
De arbeidsovereenkomsten met het personeel w erden ex art. 40 FW
beëindigd met toestemming van de rechter-commissaris.
Het personeel is aangemeld bij het UW V voor de loongarantieregeling.
Het UW V heeft de intake van het personeel voor hun aanspraken op de
loongarantieregeling afgehandeld.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De statutair bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is J.W .P
Holding B.V.
De bestuurder van J.W .P. Holding B.V. is de heer J.W . Peperkamp.
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Tot en met 29 januari 2021 w as de statutair bestuurder E.W . ten Bosch
Holding B.V.
De bestuurder van E.W . ten Bosch Holding B.V. is de heer E.W . ten Bosch.
Het faillissement hangt samen met het faillissement van Cruquius Bouw - en
Aannemingsmaatschappij B.V. (C/15/22/41 F).

1.2 Lopende procedures
Het bestuur heeft gemeld dat er geen procedures lopen tegen gefailleerde.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen zullen w orden geïnventariseerd en opgezegd door de
curator als ze overbodig zijn, dan w el eindigen w egens het niet betalen van
de premies.
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1.4 Huur
Gefailleerde gebruikte bedrijfsruimte te Cruquius aan het adres (2142 EX)
Crommelinbaan 57 A.
De bedrijfsruimte bestaat uit een w erkplaats en kantoorruimte.
De huurovereenkomst w erd volgens opgave van de bestuurder gesloten
door de bestuurder persoonlijk ten behoeve van zijn eenmanszaak.
De huur w erd bij brief van 15 juni 2022 zekerheidshalve opgezegd ex art. 39
FW voor zover de huur ook geldt voor gefailleerde.
De huurovereenkomst eindigt door de opzegging op 15 september 2022.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement betreft een eigen aangifte van faillissement ingediend op 6
mei 2022. Gefailleerde w erd failliet verklaard op 10 mei 2022.
De aandelen van gefailleerde w erden door de enig aandeelhouder van
gefailleerde (JW P Holding) verkregen op 26 januari 2021. JW P Holding B.V.
w erd per 29 januari 2021 ingeschreven als (statutair) bestuurder. Middellijk
bestuurder is vanaf die datum de heer J.W . Peperkamp.
JW P Holding B.V. is eveneens (statutair) bestuurder en enig aandeelhouder
van Cruquius Bouw - en Aannemingsmaatschappij B.V. Cruquius Bouw - en
Aannemingsmaatschappij w erd ook failliet verklaard op 10 mei 2022 na een
eigen aangifte van faillissement d.d. 6 mei 2022 en is bekend bij de
rechtbank onder nummer (C/15/22/41 F).
Gefailleerde en Cruquius Bouw - en Aannemingsmaatschappij B.V. w erden als
een onderneming gedreven.
De bestuurder verklaarde bij de eigen aangifte van faillissement dat hij dat
hij kort na zijn aantreden w erd geconfronteerd met betalingsproblemen van
gefailleerde.
Daarnaast zouden er onbekende belastingschulden zijn van voor de
overname van de aandelen van gefailleerde door JW P Holding B.V. en er zou
een onverw achte terugvordering zijn voor de NOW steunmaatregel(en) van
het UW V.
Gefailleerde kon door de omvang van deze schulden niet meer aan haar
betalingsverplichtingen voldoen uit de gerealiseerde omzet.
Gefailleerde w as in belangrijke mate afhankelijk van w erkzaamheden voor
Cruquius Bouw - en Aannemingsmaatschappij B.V. Bij Cruquius Bouw - en
Aannemingsmaatschappij B.V. ontstonden gelijktijdig diverse problemen met
de lopende w erken en sommige w erken kw amen stil te liggen door de Covid
pandemie. Dat heeft tot omzetverlies geleid.
De aandeelhouder van gefailleerde heeft in deze situatie de beslissing
genomen om over te gaan tot de eigen aangifte van faillissement.
De door de bestuurder opgegeven oorzaak van het faillissement w ordt nader
onderzocht.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12
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Toelichting
Er w aren 12 personen in loondienst in het jaar van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

20-06-2022
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Toelichting
Er w aren 12 personen in loondienst in het jaar voor het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

12-5-2022

12

De curator heeft de aangetroffen arbeidsovereenkomsten
opgezegd ex art. 40 Fw .

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erkzaamheden bestaan uit inventarisatie van de
arbeidsovereenkomsten, het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten ex
art.40 Fw ., het informeren van de w erknemers en communicatie met de
medew erkers van het UW V om het personeel aanspraak te kunnen laten
maken op de loongarantieregeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
Er w erd een bedrijfsinventaris aangetroffen die voornamelijk bestaat uit
machines, gereedschappen en een kantoorinrichting.
De curator is voornemens de bedrijfsmiddelen te verkopen met een
internetveiling op w w w .troostw ijkauctions.com . De veiling sluit op 27 juni
2022 om 10:00.
Er w erd een pandrecht gevestigd op de inventaris. Voor verkopen van activa
onder het pandrecht w erd een boedelbijdrage overeengekomen van 30% en
een procentuele bijdrage in de kosten van de veiling die w ordt berekend aan
de hand van de af te dragen veilingopbrengst.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Gefailleerde verstrekte een pandrecht op haar inventaris ter dekking van een
lening van € 40.000,-. Gefailleerde heeft belastingschulden w aarvoor het
bodemvoorrecht van de Belastingdienst geldt.
De Belastingdienst diende een vordering in van € 256.063,- w egens
onbetaalde Loonheffingen en Omzetbelasting.
De verkoopopbrengst van de inventaris bodemzaken geldt zeer w aarschijnlijk
volledig ter dekking van de voormelde vorderingen van de Belastingdienst.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Er w erden met de pandhouder afspraken gemaakt over de verkoop en
verdeling van de verkoopopbrengst van de inventaris niet-bodemzaken.
De curator heeft de activa om tot verkoop te komen ingebracht in een
internetveiling.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w erd een voorraad aangetroffen die voornamelijk bestaat uit diverse
installatiematerialen.
De curator is voornemens de voorraad te verkopen met een internetveiling
op w w w .troostw ijkauctions.com. De veiling sluit op 27 juni 2022 om 10:00.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De curator heeft de activa om tot verkoop te komen ingebracht in een
internetveiling.

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Er w erden zes bedrijfsvoertuigen aangetroffen die eigendom zijn van
gefailleerde.
Uit het overzicht van actuele aansprakelijkheden van het RDW blijkt dat er
nog tw ee bedrijfsvoertuigen op naam van gefailleerde geregistreerd staan.
Deze voertuigen zijn niet aangetroffen. Het bestuur heeft desgevraagd
verklaard dat deze voertuigen substantiële reparaties behoeven en bij een
garage te Heemstede staan. Deze garage zal w orden verzocht opgave te
doen van de status van de voertuigen. Indien mogelijk w orden deze
voertuigen in het verkooptraject betrokken. Indien er aanspraak w ordt
gemaakt op het retentierecht zullen de voertuigen w orden opgeëist door de
curator conform de w ettelijke regeling.
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De curator is voornemens de bedrijfsvoertuigen te verkopen middels een
internetveiling op w w w .troostw ijkauctions.com.
De curator verw acht dat de voertuigen in een speciale veiling voor voertuigen
zullen w orden opgenomen.

3.9 Werkzaamheden andere activa
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De curator heeft de activa om tot verkoop te komen ingebracht in een
internetveiling.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Uit de administratie blijken openstaande vorderingen op de debiteuren.
De vorderingen w orden nader geïnventariseerd en zo mogelijk geïncasseerd.
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Er w erd aanspraak gemaakt op een pandrecht op de vorderingen. Het
pandrecht w ordt betw ist.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De vorderingen w orden geïnventariseerd.
De debiteuren w orden aangeschreven met het verzoek te betalen aan de
boedel.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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Toelichting vordering van bank(en)
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Aangetroffen bankrekeningen:
1) ING Bank: betaalrekening NL69INGB0000004695 (creditsaldo € 55,69)
2) ING Bank: betaalrekening NL31INGB0671409697 (creditsaldo € 590,64)
3) ING Bank: spaarrekening 671409697 (creditsaldo € 258,57)
4) ING Bank: betaalrekening NL36INGB0679093850 (creditsaldo € 23.25)
5) ING Bank: G-rekening NL74INGB0996022139 (creditsaldo € 1.671,08)
De aangetroffen creditsaldi bij ING w erden op de faillissementsrekening
afgedragen.
De bankrekeningen zullen w orden opgeheven voor de definitieve afw ikkeling
van het faillissement.
6) ABN AMRO bank: betaalrekening NL28ABNA0561091706 (creditsaldo €
5.415,15)
Het aangetroffen creditsaldo bij ABN AMRO w erd op de faillissementsrekening
afgedragen.
De bankrekening zal w orden opgeheven voor de definitieve afw ikkeling van
het faillissement.

5.2 Leasecontracten
Er is de curator niet gebleken dat er lopende lease overeenkomsten zijn.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Gefailleerde verstrekte een pandrecht op haar debiteuren, het gereed
onderhanden w erk en de inventaris ter dekking van een lening van €
40.000,-.
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5.4 Separatistenpositie
De door de Belastingdienst ingediende vordering w egens onbetaalde
Loonheffingen en Omzetbelasting bedraagt € 256.063,-.
De curator gaat er op dit moment van uit dat verkoopopbrengst van de
verpande inventaris (bodemzaken) volledig geldt ter dekking van de
voormelde vorderingen van de Belastingdienst.
Voor verkopen van activa onder het pandrecht w erd een boedelbijdrage
overeengekomen van 30% en een procentuele bijdrage in de kosten van de
veiling die w ordt berekend aan de hand van de af te dragen
veilingopbrengst.
Het pandrecht op de vorderingen/debiteuren w ordt betw ist. Er is geen
rechtsgeldige methode van verpanding gevolgd. Voor de verpanding van de
toekomstige vorderingen hadden periodiek lijsten met actuele vorderingen
moeten w orden opgesteld en geregistreerd bij de Belastingdienst. Dat heeft
niet plaatsgevonden.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er w erden door de handelscrediteuren diverse aanspraken gemaakt op het
eigendomsvoorbehoud van de bij gefailleerde aangetroffen activa. In de
voorraad van gefailleerde w aren de activa niet individualiseerbaar.

20-06-2022
1

5.6 Retentierechten
Er is geen aanspraak gemaakt op het recht van retentie.
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5.7 Reclamerechten
Er is geen aanspraak gedaan op het recht van reclame.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Voor verkopen van activa (inventaris niet-bodemzaken) onder het pandrecht
w erd een boedelbijdrage overeengekomen van 30% en een procentuele
bijdrage in de kosten van de veiling die w ordt berekend aan de hand van de
af te dragen veilingopbrengst.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De onderneming w erd al door het bestuur gestaakt voor het faillissement.
De onderneming w erd niet door de curator voortgezet.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een mogelijke doorstart van de onderneming w erd door de curator
onderzocht.
Een doorstart is niet realistisch gebleken.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd bij de bestuurder van
gefailleerde.
De audit files w erden gedow nload uit de online administratie. Er w ordt een
draaitabel voor nader onderzoek gemaakt.
De komende verslagperiode zal het onderzoek naar de kw aliteit van de
administratie w orden voortgezet.

7.2 Depot jaarrekeningen
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2018 w erd niet tijdig gedeponeerd op 4 februari 2020.
De jaarrekening van 2019 w erd tijdig gedeponeerd op 7 november 2020.
De jaarrekening van 2020 w erd niet tijdig gedeponeerd op 17 januari 2022.
De jaarrekening over het jaar 2021 dient uiterlijk op 31 december 2022 te
w orden gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De vrijstelling ex artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk W etboek is van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De stortingsverplichting is op grond van de w et verjaard nu 5 jaren zijn
verstreken na de oprichting van gefailleerde op 17 december 2014.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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Uit het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen van de jaren 2018 en
2020 volgt onw eerlegbaar onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 lid 2 BW . De
onbehoorlijke taakvervulling w ordt - behoudens tegenbew ijs - vermoed een
belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.
Het bestuur w erd tot en met 29 januari 2021 gevoerd onder de
verantw oordelijkheid van E.W . ten Bosch Holding B.V. en daarmee haar
bestuurder de heer E.W . ten Bosch.
De heer E.W . ten Bosch betreft derhalve de verantw oordelijk bestuurder voor
de te laat gedeponeerde jaarrekeningen.
Per 29 januari 2021 is de statutair bestuurder van gefailleerde J.W .P Holding
B.V.
De bestuurder van J.W .P. Holding B.V. is de heer J.W . Peperkamp.
Er is derhalve sprake van tw ee verschillende aan te spreken bestuurders in
de periode van het bestuur voor en na 29 januari 2021.
De komende verslagperiode zal er aan de hand van de aangeleverde
administratie nader onderzoek w orden gedaan naar de kw aliteit van het
bestuur en de (mogelijk andere) oorzaak van het faillissement. Het bestuur
krijgt zo nodig de gelegenheid om een andere oorzaak van het faillissement
aan te voeren en te onderbouw en.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De komende verslagperiode zal de boekhouding w orden onderzocht op
paulianeuze rechtshandelingen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De administratie w ordt nader onderzocht, mede vanuit het perspectief van
het onbehoorlijk bestuur zoals dat volgt uit de w et w egens het niet tijdig
deponeren van de jaarstukken van 2018 en 2020 en een mogelijke andere
oorzaak van het faillissement.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
De administratie w erd opgevraagd. De administratie zal nader w orden
onderzocht en op kw aliteit w orden beoordeeld.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
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Toelichting
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
De curator verw acht een boedelvordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de opzegtermijn.
Mogelijk is er een boedelvordering voor de huur over de opzegtermijn.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 256.063,00
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Toelichting
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend voor het
totaalbedrag van € 256.063,-. Het betreft onbetaalde Loonheffingen en
Omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00
Toelichting
Er zijn tot op heden geen preferente vorderingen ingediend door het UW V.
De curator verw acht een preferente vordering van het UW V voor de door het
UW V betaalde lonen over de periode voor het faillissement.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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Toelichting
Er hebben zich bij de curator (nog) geen andere preferente crediteuren
gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1
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Toelichting
Er hebben zich recent diverse concurrente crediteuren gemeld.
De crediteuren w orden de komende verslagperiode geïnventariseerd en
verw erkt.
Er w erd de afgelopen verslagperiode 1 concurrente vordering ingediend en
opgenomen op de lijst met voorlopig erkende crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.762,21
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Toelichting
Het totaalbedrag aan concurrente crediteuren bedraagt 2.762,21.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De in de administratie aangetroffen crediteuren w orden aangeschreven met
het verzoek hun vorderingen in te dienen voor zover de desbetreffende
crediteur dat niet al op eigen initiatief heeft gedaan.
Vorderingen die w orden ingediend bij de curator zullen w orden verw erkt en
ter inventarisatie w orden geplaatst op de reguliere rangorde lijsten.
De vordering(en) van het UW V en de verhuurder w ordt voorlopig afgew acht.
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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 komende verslagperiode zullen de volgende w erkzaamheden w orden
verricht:
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verkopen/veilen van de activa;
innen van debiteuren;
nader onderzoek van de oorzaak van het faillissement;
onderzoeken van de administratie van gefailleerde;
nader onderzoeken van de kw aliteit van het bestuur;
verw erken van ingediende vorderingen door crediteuren.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
20-9-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft met het bestuur gesproken en de situatie geanalyseerd.
Aan de hand van de eerste bevindingen is gehandeld en w erd het voormelde
plan van aanpak opgesteld.
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Bijlagen
Bijlagen

