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

17
01-06-2021
F.16/16/319
NL:TZ:0000006619:F001
07-06-2016

R-C
Curator

mr. Neijt
mr A.R. Logtenberg

Algemene gegevens
Naam onderneming
STEMA INVESTMENTS B.V.

25-06-2018
8

Gegevens onderneming
ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 51827301,
statutair gevestigd te Bilthoven,
voormalig correspondentieadres: 1326 HS Almere, Aalbessenstraat 27,
voormalig vestigingsadres: 3701 AW Zeist, 2e Hogew eg 93A.

25-06-2018
8

Activiteiten onderneming
op 28 oktober 2015 is geregistreerd dat de vennootschap is ontbonden met
ingang van 28 oktober 2015. Volgens opgaaf in het Handelsregister hebben de
bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bestaan uit: het aangaan van
stamrechtverplichtingen, het aangaan van pensioen- en lijfrenteverplichtingen
en het medew erken aan de uitvoering daarvan, alsmede het beleggen van
dekkingsvermogen, één en ander in de ruimste zin des w oords, en houdsteren financieringsmaatschappij.

25-06-2018
8

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
onderw erp van onderzoek.

25-06-2018
8

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
onderw erp van onderzoek.

25-06-2018
8

Boedelsaldo
€ 0,08

25-06-2018
8

€ 7.500,08

01-04-2019
10

€ 10.170,50

01-07-2019
11

€ 16.220,50

03-10-2019
12

€ 21.870,50

09-01-2020
13

€ 27.770,50

20-04-2020
14

€ 34.170,50

22-07-2020
15

€ 38.720,50

01-12-2020
16

€ 41.170,50

01-06-2021
17

Verslagperiode
van
6-3-2018

25-06-2018
8

t/m
24-6-2018
van
25-6-2018

27-12-2018
9

t/m
26-12-2018
van
27-12-2018
t/m
31-3-2019

01-04-2019
10

van
1-4-2019

01-07-2019
11

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

03-10-2019
12

t/m
2-10-2019
van
3-10-2019

09-01-2020
13

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

20-04-2020
14

t/m
19-4-2020
van
20-4-2020

22-07-2020
15

t/m
21-7-2020
van
22-7-2020

01-12-2020
16

t/m
30-11-2020
van
1-12-2020
t/m
31-5-2021

Bestede uren

01-06-2021
17

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

21 uur 54 min

9

54 uur 42 min

10

49 uur 6 min

11

10 uur 18 min

12

3 uur 0 min

13

1 uur 0 min

14

1 uur 54 min

15

6 uur 54 min

16

2 uur 6 min

17

6 uur 0 min

totaal

156 uur 54 min

Toelichting bestede uren
tijd in verslagperiode: 1,50 uur.

25-06-2018
8

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geprobeerd om een
bespreking te houden met de bestuurder. Ondanks de gemaakte afspraken,
is de bestuurder niet verschenen. Verder heeft de curator gesproken met de
deurw aarder die zich toelegt op de incasso van de vordering op de
bestuurder.

01-06-2021
17

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
de vennootschap is opgericht bij akte d.d. 19 januari 2011. Sinds de oprichting
is enig aandeelhouder en enig bestuurder van de vennootschap: de heer L.C.J.
Denkers, geboren op 19 maart 1951 in Eindhoven. Gevolmachtigde (volledige
volmacht) is sinds 1 januari 2014 de heer S. Denkers, geboren op 8 mei 1979
in Veldhoven.

25-06-2018
8

1.2 Lopende procedures
niet van toepassing (voor zover bekend).

25-06-2018
8

1.3 Verzekeringen
niet van toepassing (voor zover bekend).

25-06-2018
8

1.4 Huur
niet van toepassing (voor zover bekend).

25-06-2018
8

1.5 Oorzaak faillissement
gefailleerde w as huurder van een onroerende zaak in (3701 AA) Zeist, aan de
2e Dorpstraat 57. Bij vonnis van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 18
november 2015 is gefailleerde veroordeeld tot betaling van achterstallige huur
(en schadevergoeding), alsmede tot ontruiming van het gehuurde, hetgeen
feitelijk heeft plaatsgevonden in 2016. De verhuurder heeft uiteindelijk het
faillissement aangevraagd, omdat niet w erd voldaan aan het vonnis d.d. 18
november 2015.

25-06-2018
8

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
niet van toepassing (voor zover bekend).

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

25-06-2018
8

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing (voor zover bekend).
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing (voor zover bekend).
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
niet van toepassing (voor zover bekend).
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing (voor zover bekend).
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

niet van toepassing (voor zover bekend).
totaal

Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
niet van toepassing (voor zover bekend).

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

25-06-2018
8

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
niet van toepassing.

25-06-2018
8

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
niet van toepassing.

25-06-2018
8

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
onderw erp van onderzoek.

25-06-2018
8

er is geen administratie meer voorhanden.

01-04-2019
10

7.2 Depot jaarrekeningen
gefailleerde heeft nimmer een jaarrekening gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

25-06-2018
8

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet van toepassing.

25-06-2018
8

7.4 Stortingsverplichting aandelen
verjaard.

25-06-2018
8

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
gefailleerde heeft nimmer een jaarrekening gedeponeerd. Van een
onbelangrijk verzuim is geen sprake. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW is
sprake van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur en w ordt vermoed
dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het
faillissement.
Ja

25-06-2018
8

27-12-2018
9

Toelichting
de bestuurder heeft op enig moment in 2015 een huurovereenkomst
overgenomen en een vaststellingsovereenkomst gesloten, w aarbij Stema
Investments B.V. zich hoofdelijk heeft verbonden voor de huurschuld van de
zoon van de bestuurder, op dat moment een bedrag van (in totaal) €
107.524,96. Ten tijde van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst
zijn aan de verhuurder (voorlopige) jaarcijfers gepresenteerd, kennelijk om
aan te tonen dat gefailleerde de huurachterstand kon voldoen (en dat er dus
geen benadeling van crediteuren zou zijn).

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
onderw erp van onderzoek.
Nee

25-06-2018
8

01-04-2019
10

Toelichting
van paulianeus handelen is niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
omdat de bestuurder niet voldeed aan zijn verplichtingen, zoals neergelegd in
artikel 105 / 106 Fw , heeft de rechtbank (op voordracht) op 14 maart 2017 een
bevel tot inbew aringstelling afgegeven. Op grond van dat bevel is de
bestuurder op 26 november 2018 in verzekerde bew aring gesteld. Op 29
november 2018 heeft de rechtbank bevolen dat de inbew aringstelling zal
voortduren tot 27 december 2018. Op 20 december 2018 heeft de rechtbank
bevolen dat de inbew aringstelling zal voortduren tot 28 januari 2019.

27-12-2018
9

de bestuurder is in januari 2019 w eer in vrijheid gesteld.

01-04-2019
10

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
de curator heeft de bestuurder in de afgelopen periode meerdere malen
bezocht. Nog niet alle vragen van de curator zijn beantw oord.

27-12-2018
9

inmiddels zijn alle openstaande vragen beantw oord.

01-04-2019
10

De curator heeft geprobeerd om in contact te komen met de bestuurder om
te bezien of tot een afw ikkeling van de vordering op de bestuurder en
daarmee het faillissement kan w orden gekomen. De bestuurder is evenw el
niet verschenen.

01-06-2021
17

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
salaris curator (nog niet vastgesteld).

Toelichting
Marree & Dijxhoorn advocaten B.V. | voorgeschoten proceskosten.
€ 2.695,51

25-06-2018
8

01-04-2019
10

01-07-2019
11

Toelichting
de voorgeschoten proceskosten (€ 2.695,51), bestaande uit
deurw aarderskosten en griffierechten, zijn inmiddels terugbetaald aan Marree
& Dijxhoorn advocaten B.V.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.849,00

25-06-2018
8

€ 17.740,00

01-04-2019
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren

25-06-2018
8

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
niet van toepassing.
€ 1.645,06

25-06-2018
8

01-04-2019
10

Toelichting
kosten voor het aanvragen van het faillissement.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

25-06-2018
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 175.706,45

25-06-2018
8

€ 157.364,70

01-04-2019
10

Toelichting
het door de crediteur ingediende bedrag is met € 18.341,75 verlaagd.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog onbekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

25-06-2018
8

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
niet van toepassing (voor zover bekend).

25-06-2018
8

de bestuurder van Stema Investments B.V.

27-12-2018
9

9.2 Aard procedures
bestuurdersaansprakelijkheid.

27-12-2018
9

9.3 Stand procedures
gedaagde dient advocaat te stellen, uiterlijk 1 februari 2019.

27-12-2018
9

op 4 maart 2019 is de bestuurder door de rechtbank Midden-Nederland bij
verstek veroordeeld tot betaling van het tekort in het faillissement, nader op te
maken bij staat, en tot betaling van een voorschot van € 100.000.

01-04-2019
10

9.4 Werkzaamheden procedures
opstellen beslagexploot en procesinleiding.

27-12-2018
9

de curator heeft beslag laten leggen op (onder andere) periodieke uitkeringen.
Omdat het niet duidelijk w as of de heer Denkers ook inkomsten in het
buitenland heeft, heeft de curator zich op het standpunt gesteld dat er geen
sprake is van een beslagvrije voet. De bestuurder heeft inmiddels een
procedure hierover tegen de curator aangespannen.

01-04-2019
10

de kantonrechter heeft de beslagvrije voet bij voorlopige voorziening d.d. 25
maart 2019 vastgesteld op een bedrag van € 1.305,27 (per maand). Op 26
april 2019 heeft de kantonrechter de beslagvrije voet met ingang van 14
februari 2019 vastgesteld op een bedrag van € 1.787,29 (per maand). Er is
derhalve een bedrag van € 2.784,07 door de curator terugbetaald.

01-07-2019
11

De curator heeft contact gehad met de deurw aarder over de ontvangsten uit
de gelegde beslagen. De maandelijkse ontvangsten uit het gelegde beslag
zijn afgenomen doordat een van de uitkeringen van de bestuurder is
geschorst. Het tot op heden geïncasseerde bedrag bedraagt na aftrek van
de beslagkosten EUR 41.170,42.

01-06-2021
17

10. Overig

10.1 Plan van aanpak
de bestuurder dient een nadere toelichting te geven op de openstaande
vragen, maar de bestuurder verblijft in Brazilië. De administratie zou zijn
opgeslagen in Nederland. De bestuurder zou de enige zijn met een sleutel van
de opslag. De curator heeft eerder een afspraak gemaakt met de bestuurder
om de administratie in ontvangst te nemen. Door een (zw aar) ongeval heeft de
bestuurder een operatie moeten ondergaan in Brazilië, w aardoor de afspraak
met de curator geen doorgang heeft kunnen vinden. Sindsdien heeft de
curator niet meer van de bestuurder vernomen, ondanks diverse rappels. De
bestuurder onttrekt zich thans aan de informatieplicht die ingevolge artikel 105
/ 106 Fw op hem rust.

25-06-2018
8

de curator tracht nadere inlichtingen te verkrijgen van de bestuurder en is
inmiddels een procedure gestart w egens bestuurdersaansprakelijkheid.

27-12-2018
9

de curator zal het vonnis d.d. 4 maart 2019 ten uitvoer (laten) leggen.

01-04-2019
10

de curator onderhoudt contact met de bestuurder, die inmiddels w eer in
Brazilië verblijft, en onderzoekt de (on)mogelijkheden om het faillissement zo
spoedig mogelijk af te w ikkelen.

01-07-2019
11

inmiddels is door de deurw aarder € 18.915,93 aan de boedel afgedragen. De
curator onderzoekt de (on)mogelijkheden om het faillissement zo spoedig
mogelijk af te w ikkelen.

03-10-2019
12

inmiddels is door de deurw aarder € 24.565,93 aan de boedel afgedragen. In
de afgelopen periode is er geen contact gew eest met de bestuurder. De
curator blijft de (on)mogelijkheden onderzoeken om het faillissement zo
spoedig mogelijk af te w ikkelen.

09-01-2020
13

inmiddels is door de deurw aarder € 30.465,93 aan de boedel afgedragen. De
curator blijft de (on)mogelijkheden onderzoeken om het faillissement zo
spoedig mogelijk af te w ikkelen.

20-04-2020
14

inmiddels is door de deurw aarder € 36.865,93 aan de boedel afgedragen. De
curator blijft de (on)mogelijkheden onderzoeken om het faillissement zo
spoedig mogelijk af te w ikkelen. In de afgelopen periode heeft de bestuurder
toegezegd met een concreet voorstel te zullen komen. Dat voorstel is nog niet
ontvangen.

22-07-2020
15

inmiddels is door de deurw aarder € 41.415,93 aan de boedel afgedragen.

01-12-2020
16

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog onbekend.

25-06-2018
8

De curator w enst het faillissement in de komende verslagperiode af te
w ikkelen.

01-06-2021
17

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2021

01-06-2021
17

10.4 Werkzaamheden overig
opstellen (financieel) faillissementsverslag.

Bijlagen
Bijlagen

25-06-2018
8

