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Algemene gegevens
Naam onderneming
VMT B.V.

09-07-2020
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap VMT B.V., statutair gevestigd aan de
Voorbeetsew eg 59 te (9551 VK) Sellingen (hierna:"de failliete vennootschap"),
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 70387893.

09-07-2020
1

Activiteiten onderneming
Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel drijft de failliete
vennootschap een metaalconstructiebedrijf (bron: Kamer van Koophandel).

09-07-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 32.602,00

2018

€ 293.349,37

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 20.189,00

€ 48.045,00
€ 126.927,53

Toelichting financiële gegevens
De curator heeft de jaarrekeningen over 2017 en 2018 en de w inst- en
verliesrekening van 2019 en 2020 ontvangen en heeft zulks in onderzoek.

09-07-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

09-07-2020
1

Toelichting
De failliete vennootschap had ten tijde van het uitspreken van het faillissement
volgens opgave van de bestuurder geen personeelsleden in dienst.

Boedelsaldo
€ 11.541,76

09-07-2020
1

€ 45.311,94

08-10-2020
2

€ 31.149,55

08-01-2021
3

€ 33.898,95

08-04-2021
4

Verslagperiode
van
9-6-2020

09-07-2020
1

t/m
5-7-2020
van
6-7-2020

08-10-2020
2

t/m
7-12-2021
van
6-10-2020

08-01-2021
3

t/m
4-1-2021
van
5-1-2021
t/m
6-4-2021

Bestede uren

08-04-2021
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

59 uur 0 min

2

131 uur 36 min

3

58 uur 6 min

4

28 uur 24 min

totaal

277 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De failliete vennootschap is opgericht op 20 december 2017. De enig
aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is NaW eLy Holding
B.V. De heer H. Veenstra is bestuurder en enig aandeelhouder van NaW eLy
Holding B.V. en aldus indirect bestuurder van de failliete vennootschap.

09-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
De failliete vennootschap is betrokken bij een gerechtelijke procedure. Zie
hierna onder punt 9 'procedures'.

09-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
De eventuele lopende verzekeringen w orden geïnventariseerd en indien nodig
beëindigd. Volgens opgave van de bestuurder zouden er evenw el geen
lopende verzekeringen meer aanw ezig zijn.

09-07-2020
1

Verslag 2: afgerond.

08-10-2020
2

1.4 Huur
Volgens opgave van de bestuurder zou er geen sprake meer zijn van een
huurovereenkomst.

1.5 Oorzaak faillissement

09-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de bestuurder lag de voornaamste oorzaak van het
uitspreken van het faillissement in de bedrijfsruimte die failliete vennootschap
voor het faillissement huurde. Deze ruimte bleek niet te zijn ingericht als
‘grootstroomverbruiker’. Dit probleem kw am aan het licht toen de failliete
vennootschap drie verschillende grote projecten tegelijk diende uit te voeren.
Het bestaande stroomnetw erk kon de lasapparatuur niet aan, w aardoor de
bestuurder genoodzaakt w as extra kosten te maken door dure
dieselgeneratoren te huren. Ook diende de bestuurder extra personeel via een
uitzendbureau in te huren om de projecten tegelijkertijd te kunnen uitvoeren.

09-07-2020
1

Ook een faillissement van een grote opdrachtgever bleek een financiële strop
op te leveren voor de inmiddels failliete vennootschap. De bestuurder w as
genoodzaakt betalingsregelingen te treffen met schuldeisers maar bood geen
soelaas. Volgens opgave van de bestuurder is het gehele actief vervolgens te
gelde gemaakt. Met de opbrengst w ilde de bestuurder de schuldeisers van de
failliete vennootschap terugbetalen middels een akkoord. Helaas is een
akkoord niet geslaagd. Uiteindelijk is het faillissement van de failliete
vennootschap aangevraagd door een uitzendbureau. De curator zal nader
onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

09-07-2020
1

Toelichting
De failliete vennootschap had ten tijde van de uitspraak van het faillissement
geen personeel in dienst. De failliete vennootschap leende uitzendkrachten in.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement had failliet naar eigen zeggen
geen personeelsleden in dienst.

09-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, afgerond.

3. Activa

09-07-2020
1

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Het is de curator nog niet gebleken dat de failliete vennootschap in het bezit is
of w as van onroerende zaken.

09-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2: afgerond.

08-10-2020
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Het is de curator gebleken dat de gehele activa van de failliete vennootschap
al voor het faillissement te gelde is gemaakt. Met de opbrengst van de verkoop
w ilde de bestuurder de schuldeisers van de failliete vennootschap
terugbetalen middels een akkoord, w aarvoor al een eerste deelbetaling is
gedaan. Helaas is een akkoord niet gelukt. De curator heeft zulks in
onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2: Het onderzoek naar de verkoop van de gehele activa voor
faillissementsdatum loopt nog. De curator heeft om een (financiële)
verantw oording gevraagd bij de (advocaat van de) bestuurder.

08-10-2020
2

Verslag 3: Het onderzoek naar de verkoop van het gehele actief voor
faillissement is nog gaande.

08-01-2021
3

Verslag 4: Het onderzoek naar de verkoop van het gehele actief voor
faillissement en het aangeboden crediteuren akkoord w ordt nog uitgevoerd.
De curator hoopt in de aankomend verslagperiode zijn (eventuele)
aanvullende vragen hieromtrent te stellen aan de bestuurder van de failliete
vennootschap. Er is nog een auto aangetroffen, die niet mee verkocht is,
omdat die betrokken is gew eest bij een aanrijding en total loss is verklaard.
Inmiddels heeft de verzekeringsmaatschappij een bedrag ad € 694,35 aan
schadevergoeding aan de boedel uitgekeerd.

08-04-2021
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
(Nog) niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

09-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2: Verrichten van nader onderzoek.

08-10-2020
2

Verslag 3: Voortzetten van het onderzoek naar de verkoop van het gehele
actief.

08-01-2021
3

Verslag 4: Het onderzoek w ordt nog uitgevoerd.

08-04-2021
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft geen voorraad aangetroffen. Van onderhanden w erk is
evenmin sprake.

09-07-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek.

09-07-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De failliete vennootschap beschikte over immateriële activa zoals een w ebsite
en de aanverw ante e-mailadressen. Deze immateriële activa is volgens opgave
van de bestuurder verkocht. De curator heeft zulks in onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2: Het onderzoek naar de immateriële activa loopt nog.

08-10-2020
2

Zie 3.3.

08-01-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, bespreking bestuurder, verrichten van onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2:
- Onderzoek naar immateriële activa;
- Onderzoek naar de verkoop van het gehele actief voor faillissement.

08-10-2020
2

- Voortzetten onderzoek naar de verkoop van het gehele actief voor
faillissement.

08-01-2021
3

- Voortzetten onderzoek naar de verkoop van het gehele actief en het
aangeboden crediteurenakkoord voor faillissement. De curator hoopt in de
aankomende verslagperiode vervolgstappen te kunnen zetten.

08-04-2021
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille per 02-07-2020

€ 3.021,16

€ 2.234,66

€ 2.234,66

totaal

€ 3.021,16

€ 2.234,66

€ 2.234,66

Toelichting debiteuren
De bestuurder van de failliete vennootschap heeft voor het faillissement een
deel van de debiteurenincasso ter hand genomen. Over de opbrengst van
deze debiteurenincasso is de curator nog met de bestuurder in gesprek.
Voorts volgt uit de administratie van de failliete vennootschap dat de failliete
vennootschap op datum faillissement nog een substantieel bedrag te vorderen
heeft van debiteuren. De curator heeft de inning van de debiteurenportefeuille
ter hand genomen.

09-07-2020
1

Verslag 2: In de afgelopen verslagperiode heeft de curator geconstateerd dat
diverse debiteuren betalingen hebben verricht voordat het faillissement w erd
uitgesproken. De curator heeft het verloop van de debiteurenportefeuille nog
in onderzoek. De resterende debiteuren zijn inmiddels aangeschreven. Enkele
daarvan hebben verw eer gevoerd tegen de openstaande vorderingen. De
curator zal het verw eer nader beoordelen.

08-10-2020
2

Verslag 3: De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de verw eren
beoordeeld. Ook zijn er op verzoek van een aantal debiteuren afschriften
verstrekt van onderliggende verkoopfacturen. Een debiteur is tot betaling
overgegaan. De curator zal trachten tot incasso van het restant van de
debiteurenportefeuille over te gaan.

08-01-2021
3

Verslag 4: In de afgelopen verslagperiode heeft er een debiteur € 2.055,05
betaald op de boedelrekening. Thans staat er nog € 786,50 open. De curator
zal trachten tot incasso over te gaan.

08-04-2021
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteurenportefeuille is geïnventariseerd, de debiteuren zijn
aangeschreven en de curator is in gesprek met de bestuurder over de
opbrengst van de voor faillissement geïnde debiteuren.

09-07-2020
1

Verslag 2:
- Beoordelen verw eer van debiteuren;
- Verloop incassering debiteurenportefeuille onderzoeken;
- Incasseren restant debiteurenportefeuille.

08-10-2020
2

Verslag 3:
- Incasseren restant debiteurenportefeuille.

08-01-2021
3

Verslag 4:
- Incasseren restant debiteurenportefeuille.

08-04-2021
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De failliete vennootschap had geen schulden bij een bankinstelling. De failliete
vennootschap had op datum faillissement een positief banksaldo van circa €
3.000,-. De dagen na datum faillietverklaring zijn bedragen op de bankrekening
ontvangen (van debiteuren). Totaal heeft de bank een bedrag van circa €
10.000,- overgemaakt naar de boedelrekening van het faillissement.

09-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
De failliete vennootschap had een financial lease overeenkomst gesloten met
betrekking tot een (bedrijfs)auto (VW Crafter). De w aarde van deze
overeenkomst (dan w el het voertuig) zijn volgens de bestuurder van de
failliete vennootschap voor faillissement verkocht. De bestuurder van de
failliete vennootschap gaf aan dat de koper van het voertuig, de laatste
termijn van de leasetermijn zou hebben betaald. De curator heeft zulks in
onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2: Er is op dit moment nog geen duidelijkheid omtrent de (bedrijfs)auto
(VW Crafter). De curator heeft dit nog in onderzoek.

08-10-2020
2

Verslag 3: Uit de administratie van de failliete vennootschap is gebleken dat de
(bedrijfs-)auto - althans het leasecontract - voor faillissement is (mee)
verkocht aan de koper van het gehele actief. De openstaande leasetermijnen
zijn voldaan. Daarmee is dit punt afgerond.

08-01-2021
3

5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De curator is niet gebleken van zekerheidsrechten.

09-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator is niet gebleken van enig eigendomsvoorbehoud.

09-07-2020
1

5.6 Retentierechten
De curator is niet gebleken van enig retentierecht.

09-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet gebleken van enig reclamerecht.

09-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator verricht nog nader onderzoek naar de verkochte leaseauto.

09-07-2020
1

Afgerond.

08-01-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Van een doorstart dan w el voortzetting van de vennootschap is geen sprake.
De punten 6.2 tot en met 6.8 van dit verslag zijn derhalve niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

09-07-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de beschikking over een groot deel van de (digitale)
administratie en zal de administratie aan een nader onderzoek onderw erpen.

09-07-2020
1

Verslag 4: De curator heeft de administratie nog in onderzoek.

08-04-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek.

09-07-2020
1

Verslag 2: De jaarrekeningen van de failliete vennootschap zijn blijkens het
Handelsregister als volgt gedeponeerd:

08-10-2020
2

Boekjaar:
2017
Datum deponering 31-10-2018
Boekjaar:
2018
Datum deponering 29-7-2019

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Vanw ege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

09-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandeelhouder heeft voldaan aan haar stortingsverplichting.

09-07-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

09-07-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

09-07-2020
1

Toelichting
De curator moet nog onderzoek doen naar paulianeus handelen.
Ja

08-10-2020
2

Toelichting
De curator heeft geconstateerd dat de bestuurder van de failliete
vennootschap in de periode voorafgaand aan het faillissement verschillende
betalingen heeft verricht aan enig aandeelhouder NaW eLy Holding B.V. Deze
betalingen zouden deels betrekking hebben gehad op achterstallige
managementfees. Voor het overige zouden de betalingen zijn verricht om de
desbetreffende gelden buiten het bereik van schuldeisers van VMT B.V. te
plaatsen. Voor een voornaam deel van deze betalingen trof de curator geen
geldige rechtsgrond aan. Ten aanzien van deze betalingen heeft de curator de
faillissementspauliana ex art. 42 jo. 47 Fw ingeroepen. Er is met toestemming
van de rechter-commissaris voorafgaand aan het starten van een procedure
(derden) beslag door de curator gelegd. Uiteindeljik is er - met toestemming
van de rechter-commissaris d.d. 24 augustus 2020- een minnelijke regeling
getroffen. In totaal hebben NaW eLy Holding B.V. en haar bestuurder, de heer
Veenstra, aan de boedel een bedrag ad € 35.500,- gerestitueerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
09-07-2020
1
Verslag 2: De curator heeft de faillissementspauliana ex art. 42 jo. 47 Fw
ingeroepen. Ook heeft de curator de afgelopen verslagperiode een aanvang
gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek.

08-10-2020
2

Verslag 4: De curator voert het rechtmatigheidsonderzoek uit.

08-04-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht.

09-07-2020
1

Verslag 2:
- Rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren;
- Correspondentie bestuurder.

08-10-2020
2

Verslag 3:
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Correspondentie met (de advocaat van) de bestuurder.

08-01-2021
3

Verslag 4:
- Voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

08-04-2021
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00

08-10-2020
2

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De curator is in afw achting van de exacte vordering van de fiscus.
€ 10.012,00

09-07-2020
1

08-10-2020
2

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

09-07-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.
€ 1.309,28

09-07-2020
1

08-10-2020
2

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.
12
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

09-07-2020
1

08-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.
€ 65.697,76

09-07-2020
1

08-10-2020
2

Toelichting
Zie tussentijds financieel verslag en crediteurenlijsten.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog onbekend.

09-07-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft inventariserende w erkzaamheden verricht en de crediteuren
aangeschreven met het verzoek hun vordering in te dienen in het faillissement.

09-07-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De failliete vennootschap w as reeds voor datum faillietverklaring verw ikkeld in
een gerechtelijke procedure met Bew erent Hoogw erksystemen B.V. De
vordering in deze zaak loopt op tot circa € 5.600. De curator heeft verzocht de
procedure te schorsen en zal onderzoeken of hij de procedure w enst voor te
zetten.

09-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Het betreft een incassoprocedure.

09-07-2020
1

9.3 Stand procedures
De curator heeft op 7 juli 2020 verzocht de procedure te schorsen.

09-07-2020
1

Verslag 2: De curator heeft aan de Rechtbank en de w ederpartij bij brief d.d.
19 augustus 2020 kenbaar gemaakt de procedure jegens de failliete
vennootschap niet te w illen voortzetten.

08-10-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator dient een beslissing te nemen of het in het belang van de boedel is
om de procedure voort te zetten.

09-07-2020
1

- Verslag 2: afgerond.

08-10-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende (verslag)periode zal in het teken staan van de aanvang van het
rechtmatigheidsonderzoek w aaronder het onderzoeken van de administratie
en het (nader) onderzoeken van de activiteiten van failliet voor datum
faillissement, w aaronder de verkoop van het gehele actief. Voorts zal in het
kader van de afw ikkeling van het faillissement de inning van de
debiteurenportefeuille w orden voortgezet.

09-07-2020
1

Verslag 2:
- correspondentie- en beoordeling verw eer van debiteuren;
- onderzoek leasecontract bedrijfsauto;
- onderzoek administratie;
- Onderzoek naar immateriële activa;
- Onderzoek naar de verkoop van het gehele actief voor faillissement;
- rechtmatigheidsonderzoek voortzetten.

08-10-2020
2

Verslag 3:
- Voortzetten w erkzaamheden restant debiteurenincasso;
- Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek naar immateriële activa;
- Voortzetten onderzoek naar de verkoop van het gehele actief voor
faillissement.

08-01-2021
3

Verslag 4:
- Voortzetten restant debiteurenincasso;
- Uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek naar immateriële activa en voortzetten onderzoek naar de
verkoop van het gehele actief voor faillissement.

08-04-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog onbekend.

09-07-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
8-7-2021

08-04-2021
4

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

09-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

