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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tecnics Almere B.V. (hierna verder: ‘Tecnics’ of de ‘Vennootschap’)

26-06-2020
1

Gegevens onderneming
Draaibrugw eg 1
1332 AA ALMERE

26-06-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het Handelsregister: SBI-code: 7810 – Arbeidsbemiddeling en SBIcode: 82999 – Overige zakelijke dienstverlening. Het verrichten van zakelijke
dienstverlening op het gebied van detacheren van w erknemers.
Volgens mededelingen van de bestuurder hield de onderneming zich
uitsluitend bezig met het detacheren van Poolse w erknemers bij de gelieerde
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Grab Specialist
B.V.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 771.631,00

€ -42.942,00

€ 67.751,00

2019

€ 498.150,00

€ -139.802,00

€ 8.697,00

2018

€ 630.400,00

€ -10.708,00

€ 6.272,00

Toelichting financiële gegevens

26-06-2020
1

Toelichting financiële gegevens
In 2019 had de Vennootschap een negatief EV van € 193.319.
In 2018 had de Vennootschap een negatief EV van € 53.517.
In 2017 had de Vennootschap een negatief EV van € 42.809.

26-06-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
15

26-06-2020
1

Boedelsaldo
€ 177,04

26-06-2020
1

€ 1.533,88

28-12-2020
3

Verslagperiode
van
26-5-2020

26-06-2020
1

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

28-09-2020
2

t/m
22-9-2020
van
23-9-2020

28-12-2020
3

t/m
24-12-2020
van
25-12-2020

28-03-2021
4

t/m
25-3-2021
van
26-3-2021
t/m
29-6-2021

Bestede uren

01-07-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

45 uur 35 min

2

35 uur 39 min

3

33 uur 4 min

4

12 uur 18 min

5

6 uur 30 min

totaal

133 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van Tecnics Almere B.V. is de
heer E.B Bleyenberg.
De heer Bleyenberg (hierna ook: de ‘Bestuurder’) is daarnaast ook enig
aandeelhouder en enig bestuurder van Astola Professional Services B.V. Voorts
is de Bestuurder ook, samen met zijn echtgenote, aandeelhouder van Mentil
Holding B.V. (‘Holding’) en van deze laatste vennootschap is hij ook zelfstandig
bevoegd bestuurder. Holding houdt alle aandelen in The Grab-Specialist B.V.
van w elke vennootschap de Bestuurder via Holding de minnelijk bestuurder is.
The Grab-Specialist B.V. (‘TGS’) produceert hydraulische grijparmen voor
scheepvaart en industrie.
Astola Professional Services B.V. (‘Astola’) produceert hydraulische vibrators
w aarmee damw anden in de grond kunnen w orden geplaatst.
Tecnics Almere B.V. detacheert al haar w erknemers bij The Grab-Specialist B.V.
als lasser en/of monteur.

26-06-2020
1

1.2 Lopende procedures
Bij vonnis d.d. 26 februari 2020 van de kantonrechter Rechtbank MiddenNederland, locatie Almere, is Tecnics veroordeeld om aan een medew erker een
bedrag van ruim € 38.000 te voldoen w egens achterstallig loon. In datzelfde
vonnis is ook TGS veroordeeld om aan de betrokken (voormalig) medew erker
een bedrag van ruim € 18.000 aan achterstallig loon te voldoen over de
periode dat die w erknemer bij TGS w erkzaam w as. De achterstallige
loonvordering vloeit voort uit het feit dat TGS noch Tecnics de cao voor
metaalbew erking hebben toegepast terw ijl deze cao volgens de kantonrechter
w el had moeten w orden toegepast. De betrokken w erknemer is inmiddels in
beroep gegaan van het vonnis van 26 februari 2020 aangezien hij van mening
is dat TGS hoofdelijk aansprakelijk is voor achterstallige loon van Tecnics.
Tecnics/de curator zal zich in het hoger beroep niet stellen.

1.3 Verzekeringen

26-06-2020
1

1.3 Verzekeringen
Er is een verzuim- en een aansprakelijkheidsverzekering. Voor beide
verzekeringen is de premie betaald.

26-06-2020
1

1.4 Huur
Volgens de bestuurder is er geen sprake van huur.

26-06-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd op verzoek van de medew erker die een
aanzienlijke vordering w egens achterstallig loon heeft. Tw ee famillieleden van
deze medew erker die eveneens w erkzaam zijn gew eest voor Tecnics hebben
eveneens een vordering w egens achterstallig loon. Hun vorderingen dienden
als steunvordering. De bestuurder verklaarde dat hij een betalingsregeling
heeft aangeboden maar dat de aanvrager en de tw ee andere schuldeisers
daar niet mee akkoord zijn gegaan. Daarop heeft de rechtbank het
faillissement uitgesproken.

26-06-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

26-06-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
14

26-06-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-5-2020

15

Het betreft uitsluitend Poolse w erknemers.

totaal

15

2.4 Werkzaamheden personeel
Gesprek met medew erkers ten kantore van de vennootschap,
ontslagaanzegging, melding bij UW V en overleg met UW V, beantw oorden
diverse vragen van medew erkers, correspondentie met Belastingdienst in
verband met aangifte loonheffing.

26-06-2020
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Volgens de bestuurder is Tecnics uitsluitend een w erknemerspool van
(uitsluitend Poolse w erknemers) en heeft Tecnics verder geen activa.

26-06-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving
Premierestitutie

Omvang

Opbrengst

€ 1.356,84

€ 1.356,84

voorschot inhuur w erknemers periode tot en
met 22 juni 2020

€ 49.126,00

€ 0,00

totaal

€ 50.482,84

€ 1.356,84

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zou slechts één debiteur zijn: de gelieerde vennootschap TGS. TGS huurt
sinds 2014 de w erknemers van Tecnics in als lasser en/of monteur.
Aanvankelijk verklaarde de bestuurder dat de factuur voor de inhuur van
personeel over de maand mei nog door TGS zou moeten w orden betaald.
Nadat de bestuurder desgevraagd de factuur voor mei uiteindelijk toezond,
bleek dat TGS een beroep deed op verrekening met (onder andere) bedragen
die in het zicht van het faillissement door Astola op de bankrekening van
Tecnics w aren overgemaakt. Er lijkt sprake van handelen in strijd met artikel 54
Fw w aarbij TGS niet te goeder trouw heeft gehandeld althans er lijkt sprake
van paulianeus handelen. De betreffende verrekening en de onderliggende
rekening-courantverhoudingen zijn dan ook nog onderw erp van nader
onderzoek.

26-06-2020
1

TGS heeft voorts per 22 juni 2020 de inhuurovereenkomst met Tecnics per
direct beëindigd. Over de periode tot en met 22 juni 2020 is TGS derhalve nog
een vergoeding verschuldigd aan Tecnics voor de loonkosten van de
medew erkers die door TGS w erden ingehuurd. Aangezien de w erkelijke
loonkosten nog niet bekend zijn heeft de boedel een voorschot aan TGS
gefactureerd van € 49.126,00. TGS betw ist de verschuldigdheid. De curator
heeft TGS daarom opnieuw gesommeerd en daarbij toegelicht w aarom TGS dit
bedrag toch verschuldigd is.

28-09-2020
2

Ondanks de herhaalde sommatie heeft TGS tot op heden niet betaald.

28-12-2020
3

De verzekering heeft een bedrag aan premierestitutie voldaan.
TGS heeft tot op heden niet betaald.

28-03-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Opvragen factuur en toelichting op factuur. Opvragen nadere informatie over
betaling in zicht van faillissement en beroep op verrekening.

26-06-2020
1

De curator heeft TGS nogmaals gesommeerd om de verrekende bedragen te
voldoen aan de boedel. Daarnaast is TGS ook gesommeerd om het voorschot
voor de periode tot en met 22 juni te voldoen.

28-09-2020
2

De curator overw eegt gepaste rechtsmaatregelen ter inning van de vordering.

28-12-2020
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen leveranciers met een eigendomsvoorbehoud
gemeld.

26-06-2020
1

5.6 Retentierechten
Geen meldingen van retentierechten.

26-06-2020
1

5.7 Reclamerechten
Geen beroep op reclamerechten.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-06-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de Bestuurder niet de benodigde
informatie aangeleverd w aardoor de w erknemers het w erk niet konden
hervatten.

26-06-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Hoew el de bestuurder aanvankelijk aangaf interesse te hebben in een
doorstart, zag hij daar kort daarna al van af zonder dit nader te motiveren.

26-06-2020
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Nog in onderzoek.

26-06-2020
1

Voorlopig oordeel van de curator is dat de administratie ondeugdelijk is.

01-07-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

26-06-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

26-06-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

26-06-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

26-06-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

26-06-2020
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog laat de informatievoorziening door de Bestuurder te w ensen over.

26-06-2020
1

De curator heeft een ict-specialist opdracht gegeven de complete digitale
administratie veilig te stellen. Na ontvangst van de digitale administratie zal
het onderzoek w orden voortgezet.

28-12-2020
3

De digitale administratie is ontvangen en nader onderzocht. Dit heeft geleid tot
nieuw e vragen, w elke aan de bestuurder zijn voorgelegd.

28-03-2021
4

De bestuurder heeft inmiddels nadere stukken aangeleverd die door de
curator zijn beoordeeld. Een deel van de gestelde vragen is niet of onvolledig
beantw oord en gevraagde stukken zijn niet aangeleverd. Meerdere
verklaringen van de bestuurder stroken niet met de feitelijke situatie of met
het aangeleverde deel van de administratie. Op basis hiervan komt de
curator dan ook tot het voorlopige oordeel dat de administratie van curanda
niet voldoet aan de daaraan te stellen w ettelijke vereisten en dat de
bestuurder niet afdoende voldoet aan zijn informatie- en meew erkplicht.

01-07-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bij herhaling is de Bestuurder verzocht om de relevante informatie aan te
leveren. De gegevens die w orden aangeleverd zijn onvolledig en/of niet
relevant. Ook w ordt regelmatig informatie verstrekt die vervolgens niet juist
blijkt te zijn.

26-06-2020
1

Voortzetting van het rechtmatigheidsonderzoek.

28-03-2021
4

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn nog niet afgerond.

01-07-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.807,00

28-12-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft haar vordering tot op heden nog niet ingediend.
€ 23.797,11

28-09-2020
2

28-12-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Vier pm-vorderingen van vier (oud-)w erknemers in verband met achterstallig
loon (mogelijk geheel of ten dele preferent). De vorderingen vloeien voort uit
de cao voor metaalbew erking, w elke cao ten onrechte niet door de
vennootschap is toegepast.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

28-09-2020
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
2

26-06-2020
1

Toelichting
Mogelijk is een van de vorderingen deels preferent op de voet van art. 3:288e
BW . Dit zal nader w orden bezien ingeval het faillissement ertoe leidt dat aan
crediteuren met een vordering ex art. 3:288e BW een uitdeling kan w orden
gedaan.
6

28-09-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 29.106,19

26-06-2020
1

€ 2.051.651,16

28-09-2020
2

Toelichting
ING Bank heeft een vordering van € 1.884.217,97 ingediend ivm verstrekte
leningen aan gelieerde vennootschappen w aarvoor curanda zich hoofdelijk
heeft verbonden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

28-09-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Opvragen en verder veiligstellen van de administratie.

26-06-2020
1

Opvragen ontbrekende administratie. Voortzetten
rechtmatigheidsonderzoeken.

28-09-2020
2

Vervolg rechtmatigheidsonderzoek zodra dump van digitale administratie is
ontvangen.

28-12-2020
3

Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

28-03-2021
4

Vervolg rechtmatigheidsonderzoeken.

01-07-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

01-07-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

01-07-2021
5

