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FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   8 Datum:    13 mei 2019 

 
Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud 

daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Gevelplan B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en 

kantoorhoudende te (3417 MD) Montfoort aan de Willeskop 

30 (Postbus 153, 3417 ZK Montfoort), ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 30151468, hierna te 

noemen: “Gevelplan”.   

  

Aanverwante faillissementen Dit faillissement houdt nauw verband met het faillissement 

van Doorwin B.V. (F. 01/15/250). In dat faillissement 

worden afzonderlijke faillissementsverslagen opgemaakt, 

welke zijn te raadplegen via www.rechtspraak.nl .  

  

Faillissementsnummer F. 01/15/243 

Datum uitspraak 24 maart 2015 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming De bedrijfsactiviteiten van Gevelplan zagen in hoofdzaak op 

het geven van advies en management, het ontwerpen,  

produceren, leveren, monteren en onderhouden van gevels.   

Omzetgegevens 2013: nog niet bekend 

2012: nog niet bekend  

Personeel gemiddeld aantal Volgens handelsregister: 30. Laatstelijk zes personen. 

  

Boedelrekening NL71 RABO 0302 5884 34 

Saldo einde verslagperiode € 2.991,05 

 

Verslag 3: 

€ 2.993,95 

 

Verslag 4:  

€ 4.650,25 

 

Verslag 5: 

€ 22.606,20 

 

Verslag 6: 

€ 2.615,56 

 

Verslag 7: 

€ 2.620,06 

 

Verslag 8: 

http://www.rechtspraak.nl/
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€ 11.282,87 

  
  

Verslagperiode 21 april 2015 – 30 september 2015 

 

Verslag 3: 

1 oktober 2015 – 30 juli 2016 

 

Verslag 4: 

1 augustus 2016 – 30 april 2017 

 

Verslag 5: 

1 mei 2017 – 30 september 2017 

 

Verslag 6: 

1 oktober 2017 – 28 februari 2018 

 

Verslag 7 

1 maart 2018 – 30 oktober 2018 

 

Verslag 8 

1 november 2018 – 30 april 2019 

Bestede uren in verslagperiode 61,83 uren  

 

Verslag 3: 

17,16 uur 

 

Verslag 4: 

9,66 uur 

 

Verslag 5: 

19,34 uur 

 

Verslag 6: 

7,34 uur 

 

Verslag 7: 

8,75 uur  

 

Verslag 8: 

4,55 uur  
Bestede uren totaal  113,66 uren  

 

Verslag 3: 

130,83 uur 

 

Verslag 4: 

140,49 uur 
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Verslag 5: 

159,85 uur 

 

Verslag 6: 

167,17 uur 

 

Verslag 7: 

175,92 uur  

 

Verslag 8: 

181,55 uur  
Toelichting Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. 

Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig 

mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de 

volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat 

o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet 

geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te 

worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit 

verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

0 Algemeen   

 

Achtergrond 

 

Gevelplan maakt onderdeel uit van de “Doorwin Groep”. In de onderneming 

geëxploiteerd door Gevelplan werd (op beperkte schaal) de plaatsing van kozijnen en de 

totaalrenovatie / het onderhoud van gevels verricht.   

 

De Doorwin Groep is de Nederlands marktleider op het gebied van de productie en de 

verkoop van houten kozijnen, deuren en ramen. Doorwin onderscheidt twee divisies: de 

Divisie Houten Kozijnen & Gevelelementen (“Kozijnen Divisie”) en  de Divisie Houten 

Deuren (“Deuren Divisie”). Daarnaast vinden binnen Gevelplan B.V. 

onderhoudswerkzaamheden plaats. In het verleden had men ook een derde divisie, de 

zogenaamde Kunststof Kozijnen Divisie, doch daarvan is in 2014 afscheid genomen. 

 

De Doorwin Groep is door de jaren heen ontstaan door verschillende acquisities en 

uitbreidingen. In de periode 2009 – 2014 is de Doorwin Groep voortdurend 

geherstructureerd. In het kader van deze herstructureringen  zijn enkele 

productielocaties, waaronder die van Zeeland Kozijnen B.V. gesloten, terwijl  Limburg 

Kozijnen B.V. en De Vries Kozijnen B.V. in staat van faillissement geraakten.  Ook 

werden in 2014 de aandelen verkocht van Europrovyl B.V. en van Transcarbo Kunststof 

Ramen B.V. De “gesloten” en/of gefailleerde vennootschappen maakten gebruik van 
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bedrijfspanden, die door Doorwin B.V. gehuurd werden. Ondanks dat er  voor het 

productieproces geen gebruik meer gemaakt werd van deze bedrijfspanden, bleef een 

groot deel van de daarvoor verschuldigde huurkosten als kosten op de omzet van de 

Doorwin Groep drukken. 

 

Financiële problemen Doorwin Groep 

 

De bouwsector is een conjunctuurgevoelige sector. Daarmee is ook de Doorwin Groep 

als toeleverancier van de bouw, zeer gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Als 

gevolg van de economische crisis is het volume nieuwbouwwoningen in 2014 méér dan 

gehalveerd (minder dan 40.000 woningen per jaar) in vergelijking met 2008. 

 

De Doorwin Groep heeft een reeks van verliesgevende jaren achter de rug. Daarbij zijn 

de operationele verliezen gefinancierd door de huisbankier ABN AMRO Bank N.V. en de 

aandeelhouders., waarbij op enig moment een deel van de vordering van de ABN AMRO 

Bank N.V. in aandelenkapitaal is geconverteerd. 

 

Over 2014 bedraagt de EBITDA circa -/- € 3.500.000,-, terwijl over 2015 voorshands 

een geconsolideerde EBITDA tussen de -/- € 0,5  en € 1,- miljoen verwacht werd. 

Vanwege uitgaande kasstromen in verband met investeringen, rentelasten en afbouw 

van schuldposities werd voor 2015 een  liquiditeitstekort van € 1,5 tot € 4 miljoen euro 

begroot. 

 

Stille bewindvoering – faillissement  

 

Op 5 maart 2015 is mr. G. te Biesebeek tot stille bewindvoerder/beoogd curator van 

Doorwin B.V. aangesteld. Met die aanstelling is een traject op gang gebracht om een 

verkoop of reorganisatie vanuit insolventie voor te bereiden, zulks met als doelstelling 

een zo hoog mogelijke opbrengst voor de gezamenlijke schuldeisers. Voor meer 

informatie aangaande dit traject wordt verwezen naar het faillissementsverslag, en het 

bijbehorende verslag over de stille bewindvoering, van Doorwin B.V. Uiteindelijk heeft 

dit traject geresulteerd in de verkoop van de Deuren Divisie en faillissementen van 

meerdere onderdelen van de Doorwin Groep.  

 

Gevelplan B.V. 

 

Bij deze vennootschap waren nog een aantal mensen werkzaam, die gevels plaatsen en 

renoveerden. Gevelplan B.V. beschikte slechts over een beperkte activa en leed binnen 

de groep van ondernemingen verlies. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Gevelplan is de besloten 

vennootschap Doorwin B.V. Het bestuur van Doorwin B.V. 

wordt gevormd door de heren J.C. Rietveldt en R.J.M.M.  

Meersschaert.  

 

Doorwin B.V. is daarnaast, naast de heer N.J.M. van 

Ruitenbeek, tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder 
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van Gevelplan.  

1.2 Winst en verlies 2013: Nog niet bekend 

2012: Nog niet bekend  

1.3  Balanstotaal 2013: € 3.858,- 

2012: € 3.107,- 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend liep er 1 procedure, waarin Gevelplan BV 

ruim € 440.000 vordert van een opdrachtgever. De 

procedure is geschorst, met de vraag aan de curator om de 

procedure wel/niet over te nemen. Vanwege het pandrecht 

dat aan de Bank toekomt, vindt daarover nog overleg plaats 

met de Bank als pandhouder. 

 

Verslag 8: 

De bank heeft deze pretense vordering meegenomen 

in de debiteurenafwikkeling. 

1.5  Verzekeringen Op het niveau van de Doorwin Groep waren de gebruikelijke 

bedrijfsverzekeringen afgesloten. De verschillende 

verzekeringen stonden op naam van Doorwin B.V. De 

verzekeringen zijn geïnventariseerd en waar nodig zijn 

afspraken gemaakt om de verzekeringsdekking te 

continueren. Inmiddels zijn alle verzekeringen waarbij 

Gevelplan verzekeringsnemer is, beëindigd.   

1.6 Huur bedrijfslocatie: 

De bedrijfslocatie (kantoor en werkplaats) aan het adres te 

Montfoort werd ondergehuurd van Vianen Kozijntechniek 

B.V. (gelieerd en eveneens gefailleerd), welke op haar beurt 

huurde van Vianen Vastgoed B.V. (niet gelieerd en niet 

gefailleerd).    

 

Gevelplan huurde daarnaast nog een kantoorpand met 

werkplaats te Geldermalsen. Vanwege de verhuizing naar 

Montfoort was deze huurovereenkomst opgezegd; een 

opzegging vanuit faillissement resulteert echter in een 

eerdere beëindiging, zodat de huurovereenkomst met 

machtiging van de Rechter-commissaris is opgezegd. De 

oplevering van het gehuurde heeft plaatsgevonden op 3 juli 

2015, per welke datum de huurovereenkomst is beëindigd. 

De verhuurder heeft een boedelvordering ad. € 17.539,30 

kenbaar gemaakt.  

 

Verslag 3: 

De vordering van Vianen Kozijntechniek B.V. dient nog te 

worden bepaald.  

 

Verslag 4: 

De huurvordering van Vianen Kozijntechniek B.V. zal 

worden bepaald voor zover dat opportuun is.  

1.7  Oorzaak faillissement In het voorgaande onderdeel, heeft de curator de financiële 

problemen van de Doorwin Groep uiteengezet.  



 

 

 

6 
Gegevens onderneming: Gevelplan B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/15/243 

 Werkzaamheden Besprekingen met directie, managementteam, 

projectleiders, bank en betrokken adviseurs. Quick scan van 

relevante financiële en organisatorische 

documenten/informatie. Correspondentie en communicatie 

met verzekeringstussenpersoon en verzekeraars. 

Correspondentie met externe verhuurders. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
6 werknemers. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Volgens het handelsregister omstreeks 30, feitelijk 

ongeveer 10 personen.  

2.3 Datum ontslagaanzegging Met machtiging van de Rechter-Commissaris zijn de 

arbeidsovereenkomsten bij brief d.d. 25 maart 2015 

opgezegd.  

 Werkzaamheden Bijeenkomsten/overleg met het personeel, UWV, OR en 

vakbonden. Het personeel is geïnformeerd over het 

faillissement en de gevolgen daarvan. Het UWV heeft een 

collectieve intake gehouden.    

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.  

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing.  

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.  

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Gevelplan hield kantoor binnen het gelieerde Vianen 

Kozijntechniek B.V. te Montfoort. Gevelplan had een eigen 

afgescheiden kantoorruimte; de daar aanwezige beperkte 

kantoorinventaris is eigendom van Gevelplan. De curator is 

in gesprek met de koper van de activa van Vianen 

Kozijntechniek B.V. om deze aan hem te verkopen. De 

betreffende kantoorinventaris is verkocht.  

 

Binnen de voormalige bedrijfslocatie te Geldermalsen 

bevindt zich tevens een (zeer beperkte) activa, bestaande 

uit een aantal kantoorinventaris. In overleg met het 

betrokken taxatiebureau / veilingbedrijf zal een (rendabele) 

afwikkeling van deze activa worden bezien.  Deze goederen 

worden thans geveild, zulks in combinatie met een andere 

veiling van het veilingbureau. De betreffende veiling is niet 

doorgegaan. Uit een opname van het veilingbureau is naar 

voren gekomen dat de goederen te Geldermalsen, gelet op 

de waarde en de te maken kosten voor een veiling/afvoer, 
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in feite een negatieve waarde vertegenwoordigen. Met 

toestemming van de Rechter-Commissaris zijn de goederen 

buiten vereffening gelaten. Dienaangaande heeft 

afstemming plaatsgevonden met de verhuurder.   

3.6 Verkoopopbrengst Kantoorinventaris (locatie Montfoort): € 2.904,- 

3.7 Boedelbijdrage Nog niet bekend  

3.8 Bodemvoorrecht fiscus De Belastingdienst geniet bodemvoorrecht ter zake de 

inventaris.  

  Werkzaamheden Inventarisatie activa. Overleg aangaande verkoop van de 

kantoorinventaris te Montfoort en de vastlegging daarvan. 

Overleg verhuurder van de locatie te Geldermalsen 

aangaande achterlaten goederen. Overleg NTAB/BVA in 

verband met waarde van goederen.    

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Per datum faillissement zijn de bedrijfsactiviteiten van 

Gevelplan gestaakt; eventueel aanwezig onderhanden werk 

is daarmee dan ook niet afgewikkeld.   

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage -  

 Werkzaamheden - 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving a. Eind 2014 heeft Gevelplan een deel van haar activiteiten 

overgedragen aan Gevelbeheer B.V. De curator verricht 

onderzoek naar deze transactie. Mogelijk bestaat op 

grond van de overeenkomst recht op een aanvullende 

vergoeding; de curator verricht daar onderzoek naar.  

b. Gevelplan houdt bij ABN AMRO Bank N.V. een 

zogenaamde G-rekening aan. Na aftrek van de fiscale 

vordering resteert een positief saldo van ca. € 200.000,-

. Het saldo is ontstaan door binnenkomende betalingen 

van voor faillissementsdatum. Er bestaat discussie over 

de vraag aan wie het positief saldo toekomt. De curator 

heeft het standpunt ingenomen dat de boedel daartoe 

gerechtigd is.  

 

Verslag 3: 

Ten aanzien van de overname van Gevelbeheer B.V. heeft 

de curator aanvullende informatie ontvangen. Vooralsnog 

houdt de curator het ervoor dat geen recht op de 

aanvullende vergoeding bestaat. Voor wat betreft de G-

rekening loopt de discussie nog.  

 

Verslag 4: 

Een Gevelplan toebehorende aanhangwagen is verkocht 

voor een bedrag ad € 1.250,- inclusief BTW.  

 

Voor wat betreft het saldo op de G-rekening hebben de 
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betrokken partijen nog geen overeenstemming bereikt. De 

komende verslagperiode zal duidelijk moeten worden of 

het geschil zonder tussenkomst van de rechter kan worden 

afgewikkeld.  

 

Verslag 5: 

Over het saldo van de G-rekening dient nog overleg plaats 

te vinden. Het saldo is in afwachting van de uitkomst van 

dit overleg “geparkeerd” op een gelden derden rekening. 

Buiten voornoemde aanhangwagen, werden nog twee 

aanhangwagens bij RDW geregistreerd. Ter zake één 

aanhangwagen is bekend dat die niet meer te vinden is 

(Rieske).  Thans is de aanhangwagen, die identiek is aan 

voornoemde aanhangwagen (Saris), teruggevonden. Deze 

aanhangwagen is alsnog verkocht voor € 1.210,-- en dient 

nog geleverd te worden. 

 

Verslag 7: 

Voor wat betreft het saldo op de G-rekening hebben de 

betrokken partijen nog geen overeenstemming bereikt. De 

komende verslagperiode zal duidelijk moeten worden of 

het geschil zonder tussenkomst van de rechter kan worden 

afgewikkeld. In dit verband staat een bedrag van € 

247.796,- op een separate geldenderdenrekening. 

 

Verslag 8: 

Er bestaat nog geen overeenstemming over de vraag 

wie de gelden op de G-rekening toevalt doch de 

curator verwacht bij het afwikkelen van de 

debiteureninning en de uit dien hoofde te betalen 

boedelbijdrage een schikking met de bank te kunnen 

treffen.  
3.13 Verkoopopbrengst (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 4: 

Aanhangwagen: € 1.250,-.  

 werkzaamheden Onderzoek G-rekening; overleg ABN AMRO Bank N.V. 

 

Verslag 3: 

Onderzoek stukken inzake overname Gevelbeheer B.V.  

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement waren er openstaande debiteuren 

voor een bedrag van € 661.700,- 

Daarnaast zijn er na datum faillissement nog facturen 

opgemaakt en verzonden.  

De exacte, totale debiteurenposities dient nog in kaart 

gebracht te worden. Dit is gebeurd in overleg met Mirus 
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International, die namens de pandhouder ABN AMRO Bank 

N.V. de debiteureninning ter hand heeft genomen. 

 

Verslag 5: 

De herziene uitgangspositie is door Mirus opgemaakt tot 

een bedrag van € 772.089,--(pandlijst).       

4.2 Opbrengst tot heden € 203.354,04    

Verslag 5: 

In totaal werd een bedrag betaald van € 395.387,-- 

4.3 Boedelbijdrage De inning van de debiteuren werd volledig door de bank ter 

hand genomen. 

 

25 % (dient nog met de Bank te worden afgerekend) ter 

zake een enkele debiteurenpost, waarvoor nog onder 

handen werk verricht diende te worden. In dat kader heeft 

de boedel een bedrag bedongen van 25% over de 

factuurwaarde, zijnde € 5.084,37. De BTW op deze post 

loopt eveneens via de boedel. 

 Werkzaamheden Inventarisatie debiteuren en in samenwerking met de 

pandhouder innen/factureren van openstaande 

debiteuren/werken, al dan niet in het kader van het 

uitvoeren van het onderhanden werk in Vianen 

Kozijntechniek B.V. De curator heeft onderzoek verricht 

naar de vraag welke debiteurenvorderingen 

onoverdraagbaar zijn in de zin van art. 3:83 lid 2 BW en 

daarmee onverpand. Dienaangaande en over de 

debiteureninning vindt overleg plaats met Mirus 

International. Een afrekening dient nog te worden 

opgemaakt.  

 

Verslag 3: 

De debiteureninning en de afrekening dienen nog te worden 

afgerond.  

 

Verslag 4: 

De curator heeft een herziene opgave ontvangen van Mirus 

International omtrent de debiteureninning. De opgave zal 

worden bestudeerd en aansluitend zal met Mirus 

International/ABN AMRO Bank N.V. overleg plaatsvinden 

omtrent de verdere afwikkeling en afrekening.  

 

Verslag 6: 

De afwikkeling van de debiteuren dient nog plaats te 

vinden. 

 

Verslag 7: 

De curator is in overleg met Mirus over de afwikkeling van 

de debiteuren en hoopt deze afwikkeling de komende 

verslagperiode af te ronden.  
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Verslag 8: 

De curator is nog in afwachting van de 

verantwoording debiteureninning zijdens Mirus / de 

Bank. Nadat deze verantwoording ontvangen is, zal 

een gekeken worden naar welk betalingen onder een 

eerder vastgesteld verpandingsverbod vallen. Over de 

betalingen die de Bank toekomt is de bank een 

boedelbijdrage van 5 % verschuldigd. 

 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Gevelplan maakt onderdeel uit van een concernfinanciering 

bij ABN AMRO Bank N.V.  De Doorwin Groep heeft met 

ingang van oktober 2014 de beschikking over vaste 

kredietfaciliteiten in rekening-courant van in totaal € 19,5 

miljoen en daarnaast € 2 miljoen extra seizoenskrediet in 

de periode augustus tot en met oktober van het boekjaar.  

Daarbovenop heeft de Doorwin Groep met ingang van 

oktober 2014 de beschikking over een variabele borrowing 

base kredietfaciliteit van maximaal € 11,5 miljoen die 

maandelijks varieert op basis van de hoogte van de 

uitstaande debiteuren (75% - 60%) en de hoogte van de 

voorraden verminderd met de uitstaande "grondstof" 

crediteuren (50%). De totale maximale kredietfaciliteit op 

basis van deze regeling bedraagt vanaf oktober 2014 

maximaal € 33 miljoen zoals hiervoor uiteengezet.  De 

vordering van ABN AMRO Bank N.V. bedroeg per 

faillissementsdatum ongeveer € 30 miljoen.  

 

Verslag 3: 

De afrekening met de bank dient nog te worden gemaakt.  

 

Verslag 4: 

Zie hiervoor ter zake de debiteuren.  
5.2 Leasecontracten Gevelplan heeft de volgende lease-/huurovereenkomsten 

afgesloten: 

- operational leaseovereenkomsten voor voertuigen bij 

een 2-tal leasemaatschappijen. De voertuigen zijn in 

overleg geretourneerd, dan wel zijn de contracten 

tijdelijk voortgezet of overgenomen.  

5.3 Beschrijving zekerheden Gevelplan heeft aan ABN AMRO Bank N.V. de navolgende 

zekerheden verstrekt: 

- pandrecht op roerende zaken; 

- pandrecht op voorraden; 

- pandrecht op vorderingen; 

- pandrecht op intellectuele eigendomsrechten.  
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5.4 Separistenpositie Met de banken zijn afspraken gemaakt. De bank int de 

debiteuren.  

5.5 Boedelbijdragen € 363,- (boedelbijdrage in verband met retourneren 

leaseauto’s).  

 

Verslag 8: 

 

Met de bank is overeengekomen dat zij aanspraak 

kan maken op een boedelbijdrage over de voor de 

Bank geinde debiteuren tegen 5%. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud De crediteuren van Gevelplan zijn uitgenodigd hun rechten 

kenbaar te maken. Een aantal leveranciers heeft een 

beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud/reclamerecht. De 

betreffende claims zijn afgewikkeld.  

5.7 Reclamerechten Zie onder 5.6. 

5.8 Retentierechten Zover bekend geen.    

 Werkzaamheden Beoordeling zekerheidsrechten; inventarisatie van activa en 

daaraan gerelateerde zekerheidsrechten. Correspondentie 

crediteuren welke een beroep op eigendomsvoorbehoud / 

recht van reclame gedaan hebben.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten van Gevelplan zijn per datum 

faillissement gestaakt.   

6.2 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er is geen doorstart gerealiseerd ter zake de 

bedrijfsactiviteiten van Gevelplan.  

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.  

6.5 Opbrengst Niet van toepassing. 

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. De curator heeft een back-up laten maken van 

de financiële administratie en een accountant opdracht 

verstrekt op basis daarvan een quick-scan uit te voeren.  

 

Verslag 4: 

Aan de boekhoudplicht is voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 
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Verslag 4: 

De jaarrekening over het boekjaar 2013 is 2 dagen te laat 

gedeponeerd.  De curator meent dat, mede gelet op de 

rechtspraak, sprake is van een onbelangrijk verzuim. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 4: 

Ten aanzien van de jaarrekening 2012 –dit betreft een 

geconsolideerde jaarrekening- is een goedkeurende 

verklaring door de accountant (Deloitte Accountants) 

afgegeven. Ten aanzien van de jaarrekening 2013 is geen 

accountantsverklaring afgegeven. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is 

de vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 

17 oktober 2003, NJ 2004/282). 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 4: 

Tot op heden is het de curator niet gebleken van 

onbehoorlijk bestuur.  

7.6 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk vormt dit voorwerp van 

onderzoek. 

 

Verslag 4: 

Van paulianeus handelen is de curator niet gebleken. 

 Werkzaamheden De administratie is aan een quick-scan onderworpen. De 

curator heeft maatregelen getroffen om de relevante 

fysieke en digitale administratie veilig te stellen.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris + kosten p.m. 

UWV: € 66.564,77 

Huur: 23.777,63 

 

Verslag 5: 

 

Salaris + kosten p.m. 

UWV: € 74.139,51 

Huur: 23.777,63 

Huur Vianen: P.M.  
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 631.465,-- + p.m. 

 

Verslag 5: 

€ 330.921,- 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 45.742,-  
8.4 Andere pref. Crediteuren € 5.824,37 (werknemer) 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
101 crediteuren.  
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Verslag 3: 

105 crediteuren.  

 

Verslag 4: 

106 crediteuren. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
€ 737.952,70 aan handelscrediteuren (exclusief vordering 

ABN AMRO Bank N.V.) 

 

Verslag 3: 

€ 630.362,37 

 

Verslag 4: 

€ 632.871,95 

 

Verslag 5: 

€ 635.231,59 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Vermoedelijk zal dit faillissement wegens gebrek aan baten 

worden afgewikkeld, aldus dat aan de  crediteuren geen 

uitkering kan worden gedaan  

 Werkzaamheden Alle bekende crediteuren zijn na het uitspreken van het 

faillissementen geïnformeerd over het faillissement en 

verzocht een eventuele vordering en rechten (waaronder 

eigendomsvoorbehoud) kenbaar te maken.  

 

Correspondentie en telefonisch overleg met crediteuren, 

fiscus en UWV. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) niet van toepassing. 

9.2  Aard procedure Niet van toepassing.  

9.3 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheer- en 

vereffeningshandelingen. De komende periode zal de 

nadruk liggen op: 

- de afwikkeling en afrekening van de (opbrengst) 

activa; 

- afwikkeling G-rekening; 

- onderzoek naar de rechtmatigheidsaspecten;  

- de gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 4: 
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- afwikkeling G-rekening; 

- afwikkeling debiteuren; 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

 

Verslag 5: 

• Afwikkeling G-rekening 

• Afwikkeling debiteuren 

• Gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 6: 

• Afwikkeling G-rekening 

• Afwikkeling debiteuren met Mirus 

• Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 7: 

• Afwikkeling G-rekening 

• Afwikkeling debiteuren met Mirus 

• Zo nodig bepalen huurvordering van Vianen 

Kozijntechniek B.V.  

• Gebruikelijke werkzaamheden 

 

Verslag 8: 

• Afwikkeling G-rekening 

• Afwikkeling debiteuren met Mirus 

• Zo nodig bepalen huurvordering van Vianen 

Kozijntechniek B.V.  

• Gebruikelijke werkzaamheden  
10.3 Indiening volgend verslag Ultimo 13 november 2019 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-commissaris. 

 

Helmond, 13 mei 2019     

 

 

mr. G. te Biesebeek, 

curator 

 
Disclaimer: 

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk 

is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf 

– bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste 

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 


