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

9
09-11-2021
F.18/19/162
NL:TZ:0000114328:F001
10-09-2019

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr H.T. Meijer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Rütze Installatiebureau B.V.

09-10-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Rütze Installatiebureau B.V. statutair gevestigd en
kantoorhoudende te (7876 AN) Valthermond, aan het Zuiderdiep 263 is
opgericht op 30 november 2012.

09-10-2019
1

Activiteiten onderneming
Rütze Installatiebureau B.V. exploiteerde een installatiebedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.898.515,00

€ 7.681,00

€ 670.040,00

2017

€ 2.916.718,00

€ -125.181,00

€ 687.017,00

2015

€ 1.382.119,00

€ 11.371,00

€ 340.676,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

09-10-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

09-10-2019
1

Boedelsaldo
€ 18.605,16

09-10-2019
1

€ 43.356,54

15-04-2020
3

€ 16.068,12

15-07-2020
4

€ 17.368,12

15-10-2020
5

€ 42.401,67

21-01-2021
6

€ 42.401,67

09-11-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
10-9-2019

09-10-2019
1

t/m
9-10-2019
van
10-10-2019

09-01-2020
2

t/m
31-12-2019
van
1-1-2020

15-04-2020
3

t/m
31-3-2020
van
1-4-2020

15-07-2020
4

t/m
30-6-2020
van
1-7-2020

15-10-2020
5

t/m
30-9-2020
van
1-10-2020

21-01-2021
6

t/m
31-12-2020
van
1-1-2021

20-04-2021
7

t/m
31-3-2021
van
1-4-2021

09-08-2021
8

t/m
31-7-2021
van
1-8-2021
t/m
31-10-2021

Bestede uren

09-11-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

41 uur 12 min

2

78 uur 24 min

3

17 uur 6 min

4

23 uur 48 min

5

19 uur 54 min

6

19 uur 54 min

7

7 uur 18 min

8

14 uur 36 min

9

3 uur 42 min

totaal

225 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op datum faillissement w as de bestuurder en aandeelhouder van Rütze
Installatiebureau B.V. (hierna: "de failliete vennootschap") F.A. Rütze Holding
B.V. De enig bestuurder en aandeelhouder van F.A. Rütze Holding B.V. is de
heer F.A. Rütze.

09-10-2019
1

Gebleken is dat FRV Holding B.V. in de periode voorafgaand aan het
faillissement eveneens bestuurder en aandeelhouder w as van de failliete
vennootschap. Bestuurder en enig aandeelhouder van FRV Holding B.V. is de
heer F. Rütze. De curator zal dit nog nader onderzoeken.
Recentelijk heeft de curator het treurige bericht ontvangen dat de (indirect)
bestuurder is overleden.

21-01-2021
6

In de afgelopen periode heeft de curator gesprekken gevoerd met de
erfgename(n) van de (indirect) bestuurder en betrokken notaris in verband met
de afw ikkeling van de erfenis in relatie met het faillissement.

20-04-2021
7

De curator is nog in afw achting van nader bericht van de erfgename(n) omtrent
de afw ikkeling.

09-08-2021
8

De curator heeft van (de adviseur van) de erfgename(n) begrepen dat er nog
w ordt nagedacht over de te bew andelen marsroute inzake de erfenis. De
curator w acht deze ontw ikkelingen af.

09-11-2021
9

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is er geen sprake van een lopende gerechtelijke procedure.

09-10-2019
1

1.3 Verzekeringen
Blijkens een opgave van de verzekeringsmakelaar is er een achterstand in de
betaling van de premies w aardoor er geen premierestitutie(s) te verw achten
valt. De curator gaat nog na of enkele verzekeringen in stand moet blijven in
het kader van de verkoop van enkele vermogensbestanddelen.

09-10-2019
1

De verzekeringen zijn door de curator niet voortgezet.

15-04-2020
3

1.4 Huur
De onderneming van de failliete vennootschap w erd geëxploiteerd vanuit het
pand, gelegen aan de Zuiderdiep 263 te Valthermond. Dit pand w ordt verhuurd
door A. Rütze Holding B.V. en F.A. Rütze Holding B.V. Er dient nog nader
overleg te w orden gevoerd met de verhuurders omtrent de beëindiging van de
huur.

09-10-2019
1

De huur is met w ederzijds goedvinden beëindigd en het pand is in de
afgelopen periode opgeleverd aan de verhuurders.

15-04-2020
3

1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht op 30 november 2012 en betreft een
installatiebedrijf. De belangrijkste producten/diensten van de failliete
vennootschap bestaan uit de installatie van en de handel in apparaten.
In 2017 heeft de failliete vennootschap tw ee omvangrijke projecten in
onderaanneming in Assen aangenomen. Het betreft een project voor het
realiseren van 23 (koop)w oningen (project Eijkenhof) en een project voor de
realisatie van 112 (huur)w oningen aan de Troelstralaan. Naar zeggen van de
bestuurder van de failliete vennootschap zijn de prijzen voor inleenpersoneel
en materiaal gedurende het project gestegen en konden deze
prijsverhogingen niet doorbelast w orden aan de opdrachtgever. In 2019 w erd
duidelijk dat er verlies w erd geleden op beide projecten. Als gevolg daarvan
kon de failliete vennootschap w egens oplopende betalingsachterstanden geen
inkopen meer doen bij de leveranciers en konden de medew erkers niet meer
betaald w orden. In de periode voorafgaand aan het faillissement kw amen de
projecten stil te liggen. Het faillissement is uiteindelijk aangevraagd door
(meerdere) crediteuren. Op dezelfde datum is op verzoek van tw ee andere
crediteuren het faillissement van zustervennootschap Rütze Duurzaam B.V.
uitgesproken.

09-10-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

09-10-2019
1

Toelichting
In de periode voorafgaand aan het faillissement zijn meerdere w erknemers
vanw ege het niet betaald krijgen van loon, overgestapt naar een andere
w erkgever die eveneens bij de projecten in Assen is betrokken. Uiteindelijk is,
met behulp van het UW V, geconstateerd dat bij de failliete vennootschap op
datum faillissement één w erknemer in dienst w as.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

09-10-2019
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had de failliete vennootschap
een gelijk aantal w erknemers in dienst. Hiervoor zijn alle w erknemers
uitgenodigd w aarvan op dat moment nog niet vast stond of hun dienstverband
al w as geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

20-9-2019

12

Op 20 september heeft een ontslagbijeenkomst plaatsgevonden
w aarbij ook het UW V aanw ezig w as.

totaal

12

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

09-10-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

09-10-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventariszaken

€ 29.935,40

totaal

€ 29.935,40

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De failliete vennootschap heeft diverse inventariszaken en rollend materieel in
eigendom. In de komende periode zal de activa w orden getaxeerd en w orden
bekeken hoe de activa te gelde zullen w orden gemaakt.

09-10-2019
1

De curator heeft de inventariszaken laten taxeren. De gegadigden die
interesse hebben getoond zijn in de gelegenheid gesteld om de
inventariszaken te bekijken en een bieding uit te brengen. De hoogst
ontvangen bieding heeft de getaxeerde executiew aarde niet overstegen. Om
die reden heeft de curator besloten om de inventariszaken middels een veiling
aan te bieden. De veiling is onlangs gesloten. De veilingopbrengst zal in de
volgende verslagperiode bekend zijn.

09-01-2020
2

Op basis van de in de administratie aangetroffen investeringslijst heeft de
curator geconstateerd dat een aantal inventariszaken niet zijn aangetroffen in
de boedel. De curator zal dit nader onderzoeken.
De eindafrekening van de veiling heeft plaatsgevonden en de veilingopbrengst
ad. € 29.935,40 is onder aftrek van de veilingkosten overgemaakt naar de
faillissementsrekening.

15-04-2020
3

Inmiddels is een voertuig aangetroffen bij een garagebedrijf. Deze auto stond
daar voor reparatie. Na onderhandelingen met het garagebedrijf is het
voertuig met toestemming van de rechter-commissaris aan het garagebedrijf
verkocht.
Voor w at betreft de overige niet aangetroffen zaken heeft te gelden dat de
bestuurder van de failliete vennootschap heeft aangegeven dat een voormalig
medew erker zou moeten w eten w aar deze zaken zich bevinden. De curator zal
contact opnemen met deze persoon.
De curator heeft nog geen contact kunnen krijgen met de voormalige
medew erker.

15-07-2020
4

De curator heeft de ontbrekende inventariszaken niet kunnen traceren. W el is
duidelijk gew orden dat het om een beperkte (boek)w aarde gaat. De kosten
van het verrichten van verder onderzoek en w erkzaamheden w egen niet op
tegen de eventuele baten. Daarom is besloten deze kw estie af te sluiten.

21-01-2021
6

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De aangetroffen inventariszaken zijn bodemzaken en vallen onder het
bodemvoorrecht van de fiscus. Gelet op de verw achte vordering van de
Belastingdienst zal de opbrengst van deze zaken aan de boedel toekomen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-10-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Taxatie en verkoop activa

09-10-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De onder 1.5 genoemde projecten w aren voor datum faillissement reeds stil
komen te liggen.

09-10-2019
1

Voor w at betreft de levering van materiaal en voorraden voor de projecten
w erden de inkopen bij de leveranciers rechtstreeks bij het project afgeleverd
voor verw erking.
De failliete vennootschap is eigenaar van diverse voorraden bestaande uit
klein (technisch) materiaal. Deze voorraden staan opgeslagen in het huurpand
van de failliete vennootschap en zal eveneens zullen w orden getaxeerd.
De voorraden zijn samen met de inventariszaken geveild. Zie hiervoor onder
1.5.

09-01-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Taxatie en verkoop voorraden

09-10-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Andere activa van de failliete vennootschap bestaan uit de immateriële activa,
w aaronder de handelsnaam, het klantenbestand, de w ebsite, de telefoon- en
faxnummers, de goodw ill etc.

09-10-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgezien van het klantenbestand is het niet de verw achting dat er een
gegadigde zich meldt voor de immateriële activa.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 300.189,46

€ 28.772,92

€ 300.189,46

€ 28.772,92

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

09-10-2019
1

Toelichting debiteuren
De ontvangen debiteurenlijst geeft een openstaand saldo aan van €
300.189,46. De curator zal in de komende periode de debiteuren aanschrijven.

09-10-2019
1

Op de debiteurenlijst staan drie debiteuren met een totaal openstaand saldo
van ruim € 270.000,00. Deze drie debiteuren hebben bij de curator
aangegeven een tegenvordering te hebben. De curator zal dit nader
onderzoeken.
Daarnaast is gebleken dat bij één debiteur een termijnfactuur van € 13.310,00
is verstuurd terw ijl het w erk niet is uitgevoerd.
De overige debiteuren zijn aangeschreven. Een aantal debiteuren hebben
betaald en een aantal debiteuren hebben geklaagd over het geleverde w erk.
De klachten variëren van onzorvuldig geleverd w erk, aangerichte schade door
medew erkers tot andersluidend gestelde (prijs)afspraken. De debiteuren die
niet hebben betaald of niet hebben gereageerd zijn nogmaals aangeschreven.

09-01-2020
2

Na de tw eede incassobrief hebben enkele betalingen van debiteuren
plaatsgevonden. In de komende periode zullen de incassow erkzaamheden
w orden voortgezet en zullen de betw istingen/verrekeningen nader w orden
beoordeeld.

15-04-2020
3

In de afgelopen periode heeft de curator overleg gevoerd met de debiteuren
die een tegenvordering hebben. De gesprekken zullen in de komende periode
w orden voortgezet.

15-07-2020
4

Er zijn nog gesprekken gaande met verschillende debiteuren.

15-10-2020
5

In de afgelopen periode heeft de curator - na toestemming van de rechter
commissaris te hebben verkregen - met tw ee debiteuren een regeling
getroffen over de vorderingen die uit de administratie zijn gebleken. Een derde
debiteur heeft zijn vordering volledig betaald. Uit de administratie zijn de
curator nog een aantal vorderingen op een (zakelijke) debiteur gebleken. De
debiteur heeft zich op het standpunt gesteld zelf een aantal vorderingen te
hebben op de failliete vennootschap. Deze vorderingen overtreffen volgens de
debiteur de vorderingen die de failliet op haar heeft. De gestelde vorderingen
van de debiteur zullen nader w orden onderzocht. Voor w at betreft de
particuliere debiteuren zijn de w erkzaamheden inmiddels gestaakt aangezien
de kosten van verdere incassomaatregelen de eventuele baten zullen
overstijgen.

21-01-2021
6

De incassow erkzaamheden voor w at betreft de laatste (zakelijke) debiteur
w orden voortgezet.

20-04-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteurenvorderingen.

5. Bank/Zekerheden

09-10-2019
1

5.1 Vordering van bank(en)
€ 18.705,16

09-10-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
De failliete vennootschap hield een bankrekening en een G-rekening aan bij de
ING Bank N.V. Op datum faillissement w as sprake van een positief saldo op de
bankrekening en op de G-rekening. Het bedrag op de bankrekening is
overgemaakt naar de faillissementsrekening.
Het positief saldo op de G-rekening (€ 3.261,15) en komt de Belastingdienst
toe. Op verzoek van de Belastingdienst is het bedrag reeds overgemaakt naar
de Belastingdienst.

5.2 Leasecontracten
De failliete vennootschap heeft voor zes voertuigen leasecontracten
afgesloten. Thans vindt overleg plaats met de leasemaatschappij over
teruggave van de voertuigen.

09-10-2019
1

Na taxatie van de voertuigen is het duidelijk gew orden dat de vordering van
de leasemaatschappij hoger is dan de te realiseren opbrengst voor deze
voertuigen. De voertuigen zijn opgehaald door de leasemaatschappij.

09-01-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van eigendomsvoorbehoud.

09-10-2019
1

In de afgelopen periode heeft één crediteur zich bij de curator gemeld met een
beroep op het recht van eigendomsvoorbehoud. Na inventarisatie is gebleken
dat zijn eventuele eigendommen niet meer aanw ezig zijn bij de failliete
vennootschap.

09-01-2020
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van retentie.

09-10-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich (nog) geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht
van reclame.

09-10-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatiew erkzaamheden/contacten leasemaatschappij

09-10-2019
1

Inventarisatiew erkzaamheden.

15-04-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Voorafgaand aan het faillissementen w aren de projecten reeds stil komen te
liggen en w aren er geen w erknemers meer w erkzaam op de projecten ten
behoeve van de failliet vennootschap. De exploitatie is niet door de curator
voortgezet.

09-10-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nu de activiteiten reeds enkele maanden gestaakt w aren is en doorstart niet
aan de orde..

09-10-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

09-10-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Afgerond.

09-10-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

09-10-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2015, 2016 en 2017 zijn tijdig gedeponeerd.

09-10-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

09-10-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

09-10-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek.
In onderzoek

09-10-2019
1

20-04-2021
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

09-10-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

09-10-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 17.133,83

15-04-2020
3

Toelichting
UW V en verhuurder(s).
€ 18.462,03

15-10-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 60.065,00

09-10-2019
1

€ 144.355,00

09-01-2020
2

€ 172.485,00

15-10-2020
5

€ 189.222,00

09-08-2021
8

8.3 Pref. vord. UWV
€ 64.943,60

15-04-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.248,00

09-10-2019
1

Toelichting
Aanvrager faillissement.
€ 2.224,49

15-04-2020
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
25

09-10-2019
1

35

09-01-2020
2

47

15-07-2020
4

48

15-10-2020
5

59

21-01-2021
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 407.116,18

09-10-2019
1

€ 969.022,30

09-01-2020
2

€ 998.322,17

15-04-2020
3

€ 999.163,58

15-07-2020
4

€ 1.059.669,64

15-10-2020
5

€ 1.096.010,71

21-01-2021
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

09-10-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatiew erkzaamheden.

09-10-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Voor zover bij de curator bekend w aren er ten tijde van de uitspraak van het
faillissement geen lopende procedures.

09-10-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

09-10-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- taxatie en verkoop activa;
- incasso debiteurenvorderingen;
- onderzoek boekhouding;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren;
- afw ikkelen faillissement.

09-10-2019
1

- incasso debiteurenvorderingen;
- onderzoek boekhouding;
- rechtmatigheidsonderzoek;
- inventariseren crediteuren;
- afw ikkelen faillissement.

09-01-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

09-10-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022

09-11-2021
9

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

09-10-2019
1

