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Algemene gegevens
Naam onderneming
Solutions in Techniek B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLUTIONS IN
TECHNIEK B.V., statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende te (9728
BM) Groningen aan de Patersw oldsew eg 806, unit 22, KvK nummer 17245597.
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Activiteiten onderneming
Het beschikbaar stellen van personeel via detachering en/of uitzending, met
name op het gebied van technisch onderhoud.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 3.074,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -19.247,00

€ 186.084,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 7.764,72

Boedelsaldo
€ 20.391,29

Boedelsaldo
€ 64.877,28

Boedelsaldo
€ 70.848,38

24-05-2018
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27-08-2018
9

06-12-2018
10

14-03-2019
11

Verslagperiode
van
1-2-2018

24-05-2018
8

t/m
30-4-2018

van
1-5-2018

27-08-2018
9

t/m
31-7-2018

van
1-8-2018

06-12-2018
10

t/m
31-10-2018

van
1-11-2018
t/m
31-1-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

267,00 uur

9

14,50 uur

10

4,60 uur

11

8,20 uur

totaal

294,30 uur

Toelichting bestede uren
In deze verslagperiode is 19,9 uur besteed, totaal derhalve 267,0 uur.
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Toelichting
1. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderw erp van nader onderzoek.
In een later stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast.
Omtrent de volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen
gegevens kan dan ook nog geen uitspraak w orden gedaan.
2. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten w orden
ontleend. Niets in deze verslagen kan w orden geïnterpreteerd als een
erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van enig recht.
Dit digitale verslag is feitelijk verslag 13.
Dit digitale verslag is feitelijk verslag 14.
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Dit digitale verslag is feitelijk verslag 15.

06-12-2018
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Dit digitale verslag is feitelijk verslag 16.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Blijkens het handelsregister is Haan Holding Nederland B.V. enig
aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap. Bestuurder van
Haan Holding Nederland B.V. is mevrouw J.E.G. Hensen en enig aandeelhouder
is Stichting Toekomst van de Nederlandse Haan.
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1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
Zie vorige verslagen.
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1.5 Oorzaak faillissement
Naar eigen zeggen van mevrouw J.E.G. Hensen is het faillissement
veroorzaakt door de economische crisis en de prijzen die onder druk
staan/stonden. Solutions in Techniek B.V. heette voorheen Technical Systems
Nederland B.V. en w as kantoorhoudende te Best aan de Tongelreep 3. Toen
de zaken daar terug liepen, heeft het bedrijf zich per november 2014
gevestigd in Groningen, omdat mevrouw Hensen had vernomen dat er in de
komende jaren veel technisch geschoolde mensen zouden w orden gevraagd in
de Eemshaven.
Er zijn geen (lopende) opdrachten en gefailleerde vennootschap heeft geen
personeel in dienst gehad in Groningen. De activiteiten zijn gestaakt per 24
december 2014, aldus mevrouw Hensen. De Stichting Pensioenfonds voor
Personeelsdiensten heeft het faillissement aangevraagd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
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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
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie vorige verslagen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Solutions in Techniek B.V. heeft naar zeggen van mevrouw J.E.G. Jensen een
bedrag ad € 26.000,- aan (debiteuren)vorderingen openstaan. De curator is
nog in afw achting van onderliggende stukken en zal vervolgens de debiteuren
incasseren (verslag 1).
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Van het openstaand bedrag ad € 26.000,98 is een bedrag ad € 15.715,23
inmiddels afgeboekt daar betreffende crediteuren danw el reeds failliet w aren
verklaard, het bedrag reeds w as voldaan of oninbaar bleken te zijn (verslag 2).
De curator onderzoekt de herkomst van enkele vorderingen en de afhandeling
van het inlossen van de betreffende vorderingen. De vennootschappen die
betrokken zijn bij deze vorderingen zijn aangeschreven en thans loopt een
discussie over de afw ikkeling van de vordering (Verslag 5).
Met mevrouw J.E.G. Jensen en een derde w ordt gecorrespondeerd over het
aflossen van de persoonlijke rekening-courantschulden, verrew eg de grootste
openstaande vorderingen. Zie ook hetgeen vermeld onder punt 7 (verslag 6).
Op verzoek van de curator dient mevrouw J.E.G. Hensen bij w ijze van eerste
aflossing van de rekening-courantschuld € 500,00 per maand te voldoen totdat
andere afspraken zijn gemaakt. In deze verslagperiode is inmiddels € 1.500,00
ontvangen van mevrouw Hensen op de faillissementsrekening. Een zelfde
verzoek is aan de hiervoor beschreven derde gedaan, doch deze heeft slechts
per brief te kennen gegeven niet over voldoende inkomen te beschikken
(verslag 7).
In deze verslagperiode is een bedrag ad € 1.000,00 ontvangen van mevrouw
Hensen. De gemachtigde van mevrouw Hensen en een gelieerde maatschappij
heeft de curator een aanbod gedaan om alle zaken in der minne af te doen. De
curator beraadt zich op dit voorstel (verslag 8).
In deze verslagperiode is een bedrag ad € 2.000,00 ontvangen van mevrouw
Hensen op de faillissementsrekening ter aflossing van de rekeningcourantschuld. De curator beraadt zich nog op het voorstel (verslag 9).
In deze verslagperiode is een bedrag ad € 1.500,00 ontvangen van mevrouw
Hensen op de faillissementsrekening ter aflossing van de rekeningcourantschuld (verslag 10).
In deze verslagperiode is een bedrag ad € 2.000,00 ontvangen van mevrouw
Hensen ter aflossing van de rekening-courantschuld (verslag 11).
Een bedrag ad € 1.500,00 is in deze verslagperiode door mevrouw Hensen
afgelost op de rekening-courantschuld (verslag 12).
In deze verslagperiode is een bedrag ad € 1.500,00 ontvangen van mevrouw
Hensen ter aflossing van de rekening-courantschuld. Zie verder hetgeen is
vermeld onder punt 7. Rechtmatigheid (verslag 14).

4.2 Werkzaamheden debiteuren

27-08-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
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

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Onderzocht zal w orden of aan de boekhoudplicht is voldaan.
De curator heeft de administratie bestudeerd en heeft de bestuurder van de
failliete vennootschap gevraagd toelichting te geven op enkele
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onduidelijkheden (verslag 3).
De bestuurder heeft nog niet afdoende antw oord gegeven op de vragen in de
brief die zij heeft ontvangen van de curator, zij zal nogmaals w orden verzocht
dat alsnog te doen (verslag 4).
De Curator voert correspondentie met de advocaat van de bestuurder en een
gelieerde vennootschap in verband met een (mogelijk) paulianeuze transactie
(verslag 5).
Naar de mening van de curator is er sprake van onbehoorlijk bestuur. De
curator voert correspondentie met onder andere de fiscus, de (advocaat van)
de bestuurder, een derde en gelieerde vennootschappen. Hierbij gaat het om
ontbrekende informatie, om de persoonlijke rekening courantschulden en om
pauliana (zie hetgeen vermeld onder punt 7.6). De curator overw eegt het
starten van een procedure, doch de voornoemde advocaat lijkt te w illen
aansturen op een schikking (verslag 6).
Inmiddels zijn de bestuurder, een derde en een gelieerde vennootschap
tezamen met hun gezamenlijke advocaat bij brief van 27 september 2016
uitgenodigd voor een verhoor c.q. bespreking bij de curator w elke zal
plaatsvinden op 2 november 2016. Tijdens dit gesprek zal ook w orden bezien
of er mogelijkheden zijn om de zaak in der minne af te doen (verslag 7).
Het gesprek heeft inmiddels plaatsgehad w aarbij de voornoemde advocaat
namens de betrokken partijen een voorstel heeft gedaan om de zaak in der
minne af te doen. De curator beraadt zich op dit voorstel (verslag 8 en 9).
Ten aanzien van de rekening-courantschuld van mevrouw Hensen is in deze
verslagperiode een bedrag ad € 1.500,00 afgelost vooruitlopend op een
minnelijke schikking. Om te bezien of een definitieve minnelijke oplossing tot de
mogelijkheden behoort, zal de curator de betrokken uitnodigen voor een
vervolgbespreking (verslag 10).
In deze verslagperiode is een bedrag ad € 2.000,00 ontvangen van mevrouw
Hensen ter aflossing van de rekening-courantschuld. De curator zal in de
komende verslagperiode bezien of een minnelijke oplossing tot de
mogelijkheden behoord (verslag 11).
Er is contact gew eest met de advocaat van betrokken partijen maar de curator
is nog in afw achting van een reactie dienaangaande (verslag 12).
Inmiddels heeft er een bespreking plaatsgevonden op kantoor bij de curator
met de betrokken partijen (mevrouw Hensen en de heer Parideans) in het
bijzijn van hun advocaat. Mevrouw Hensen heeft tijdens deze bespreking een
voorstel gedaan om alle aansprakelijkheid van de heer Paridaens, de Belgische
onderneming Hensen B.V.B.A., haar kinderen en haarzelf jegens de boedel af
te kopen. De curator heeft dit voorstel thans in beraad. De curator verw acht in
de komende verslagperiode uitsluitsel te kunnen geven omtrent het voorstel
van mevrouw Hensen (verslag 13).
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke
regeling getroffen met mevrouw Hensen inhoudende dat mevrouw Hensen een
bedrag ad € 100.000,00 in negen maandelijkse termijnen betaalt ter afkoop
van iedere aansprakelijkheid van de heer Paridaens, de Belgische
onderneming Hensen Beheer B.V.B.A., haarzelf en haar kinderen jegens de
boedel. In deze verslagperiode is de eerste termijn van € 11.111,11
ontvangen op de faillissementsrekening (verslag 14).
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In deze verslagperiode zijn vier termijnen ontvangen van mevrouw Hensen
inzake de minnelijke regeling, per saldo een bedrag ad € 44.444,44 (verslag
15).

06-12-2018
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In deze verslagperiode zijn de laatste vier termijnen ontvangen van mevrouw
Hensen inzake de minnelijke regeling, per saldo een bedrag ad € 44.444,45.
De minnelijke regeling is ingelost (verslag 16).

14-03-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
Nog niet bekend. Zie 7.1.
De curator heeft bij brief van 26 november 2015 de pauliana ingeroepen ten
aanzien van de sessie van een vordering van de failliete vennootschap op een
Belgische gelieerde vennootschap aan een Nederlandse gelieerde
vennootschap en verrekening met een vordering van laatstgenoemde
vennootschap op de failliet. Hierna is omtrent de gronden voor pauliana
diverse correspondentie gevoerd (verslag 6).
Uit de akte w aarin voormelde sessie beschreven staat, volgt eveneens een
grote vordering van de failliet op een gelieerde vennootschap. Deze vordering
zou volgens de advocaat van de gelieerde vennootschap teniet zijn gegaan
door verrekening doordat de gelieerde vennootschap een factuur zou hebben
voldaan die betrekking zou hebben op w erkzaamheden voor de failliet. Bij brief
van 27 september 2016 heeft de curator betw ist dat de w erkzaamheden
inderdaad voor de failliet zijn verricht en heeft (dientengevolge) ook deze
verrekening (voorw aardelijk, voor zover de verrekening niet reeds nietig is)
vernietigd op grond van paulianeus handelen (verslag 7).

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 398.765,52
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8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.417,40
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
12
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 76.229,04
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal naar verw achting ex art 137a Fw w orden afgew ikkeld
(verslag 16).
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schuldenlast.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
•
•
•
•

inventarisatie schulden (tot einde faillissement);
onderzoek vorderingen (in de komende maanden);
onderzoek naar de administratie (in de komende maanden);
afw ikkeling faillissement.

• inventarisatie schulden (tot einde faillissement);
• afhandelen minnelijke regeling (tot 1 april 2019);
• afw ikkeling faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement zal in de komende verslagperiode in
gang w orden gezet (verslag 16).
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10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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