GECOMBINEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG
Datum faillissementen: 13 november 2018
Verslagnummer: 4
Datum verslag: 15 juni 2020
Curator: mr. C.W.M. Slegers
R-C: mr. C.A.M. de Bruijn
Naam ondernemingen
Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

1. Maas Beheer & Advies B.V.
2. Maas Group B.V.
Maas Beheer & Advies B.V., statutair gevestigd te Erp en
kantoorhoudende te (5961 GX) Horst aan de Kranestraat
no. 33, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 68609523.
Maas Group B.V., statutair gevestigd te Erp en
kantoorhoudende te (5961 GX) Horst aan de Kranestraat
no. 33, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 69464200.
Naar opgaaf uit het handelsregister:
Maas Beheer & Advies B.V.
Het uitoefenen van een handelsagentschap op het gebied
van witgoed.
Maas Group B.V.
Financiële holding / beheeractiviteiten.

Financiële gegevens
Maas Beheer & Advies B.V.

Financiële gegevens
Maas Group B.V.

Toelichting financiële gegevens

Jaar

Omzet

2017
2018

€ 435.144,€ 794.978,-

Jaar

Omzet

2017
2018

€
€

Winst en
verlies
€ 58.845,€ 2.884,-

Balanstotaal

Winst en
verlies
€
€

Balanstotaal

€ 146.655,€ 154.857,-

€
€

De vennootschappen zijn opgericht op respectievelijk 24
april 2017 en 25 augustus 2017. Er zijn geen jaarstukken
gepubliceerd.
De financiële gegevens van Maas Beheer & Advies B.V. zijn
afkomstig uit de (interne) tussentijdse cijfers per 30
september 2018.
Van Maas Group B.V. zijn voor dit moment nog geen
tussentijdse cijfers bekend.
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Personeel gemiddeld aantal

Beide DGA’s hadden een arbeidsovereenkomst met Maas
Group B.V. Daarnaast had een familielid van de DGA’s een
arbeidsovereenkomst met Maas Group B.V. voor 4 uur per
week.
In Maas Beheer & Advies B.V. bevindt zich een zogenaamd
0-uren contract met een familielid van de DGA’s.

Boedelsaldo

Maas Beheer & Advies B.V.
€ 3.024,31
Maas Group B.V.
€ 358,09

Verslagperiode

1 december 2019 t/m 31 mei 2020

Bestede uren in verslagperiode

Maas Beheer & Advies B.V.
3 uur en 55 minuten
Maas Group B.V.
3 uur en 30 minuten

Toelichting bestede uren

1

Inventarisatie
Directie en organisatie

Enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder van Maas Beheer & Advies B.V. is Maas Group
B.V.
De aandelen in Maas Group B.V. worden voor 50%
gehouden door de heer J.H.M. Maas en voor 50% door de
heer B. Maas.
De heer J.H.M. Maas is alleen/zelfstandig bevoegd
bestuurder van Maas Group B.V. Tot 9 oktober 2018 was de
heer B. Maas tevens alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder
van Maas Group B.V.

Lopende procedures

Zover bij de curator bekend waren er per datum
faillissement geen procedures aanhangig.

Verzekeringen

De verzekeringen zullen de komende periode waar nodig en
mogelijk worden afgewikkeld.
De bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt en een door
gefailleerde(n) ingezette bedrijfsbus is in een afgesloten
ruimte gestald.
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Verslag 2:
De verzekeringen zijn inmiddels afgewikkeld. Uit dien
hoofde is een bedrag ad € 343,- aan premierestitutie
ontvangen (Maas Beheer & Advies B.V.).
Huur

Maas Group B.V. huurde een kantoorlocatie en een
magazijnlocatie aan het adres Kranestraat 33 te Horst. De
curator heeft deze huurovereenkomst(en) met
inachtneming van artikel 39 Fw opgezegd tegen 1 maart
2019.
Verslag 2:
De huurovereenkomst is inmiddels geëindigd en de
bedrijfslocatie is ter beschikking gesteld aan de verhuurder.

Oorzaak faillissement

De (middellijk) alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder, de
heer J.H.M. Maas, heeft de navolgende feiten aan de
curator geschetst:
Maas Beheer & Advies
Maas Beheer & Advies B.V. is in april 2017 opgericht en via
deze vennootschap werd gehandeld in witgoed, telefoons en
ict-apparatuur. Het betrof een ‘snelle’ handel waarbij binnen
een week tijd een partij goederen werd ingekocht en
verkocht. Inkoop (partijen retourgoederen, refurbished
goederen en restanten) vond hoofdzakelijk plaats in
Nederland. De verkoop vond uitsluitend plaats aan
buitenlandse afnemers.
Het eerste jaar zijn de activiteiten (ogenschijnlijk) goed
gegaan en is er een positief resultaat behaald. De
vooruitzichten waren daarbij veelbelovend.
In 2018 zijn er diverse geschillen ontstaan met
buitenlandse afnemers, waarbij deze partijen van mening
waren dat de gekochte goederen niet voldeden aan de
verwachtingen (geen nieuwe goederen maar gebruikt /
refurbished). De afwikkeling van deze geschillen heeft tot
(hoge) kosten, gederfde omzetten en verliezen geleid.
Een aantal van deze geschillen is daarnaast zodanig
geëscaleerd dat een van de bestuurders zich in de
privésfeer dusdanig bedreigd voelde dat hij betalingen is
gaan verrichten aan deze partijen. Deze betalingen hebben
plaatsgevonden vanuit de privérekening van deze
bestuurder als ook via contante opnames, al dan niet van
de rekening(en) de vennootschap(pen).
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Tevens is er een ‘grijs circuit’ ontstaan waarbij de hiervoor
genoemde bestuurder vanuit de privésfeer gehandeld heeft
in diverse partijen ict-goederen. Daarvoor werden ook in de
privésfeer leningen afgesloten, waarvoor Maas Beheer &
Advies B.V. hoofdelijk is verbonden. Daarmee zijn er
omzetten en verplichtingen buiten de boeken van de
vennootschap geleid / gehouden.
Zover kan worden nagegaan is voornoemde gaan spelen
vanaf juni / juli 2018. In oktober 2018 is deze bestuurder
ontslagen.
Op papier draaide Maas Beheer & Advies B.V. nog goede
cijfers, ook per oktober 2018. Feitelijk was de vennootschap
vanwege het ontstane grijze circuit en de betalingen aan de
afpersers technisch failliet.
Uiteindelijk heeft de AVA op 30 oktober 2018 besloten tot
het aanvragen van het eigen faillissement van Maas Beheer
& Advies B.V. en Maas Group B.V.
Maas Group B.V.
Dit betreft een beheervennootschap waarmee de beide
DGA’s een arbeidsovereenkomst hadden en waarin tevens
een leaseovereenkomst ter zake van de bedrijfsbus werd
gehouden. Deze beheervennootschap werd financieel
gevoed door middel van een managementvergoeding
betaald door Maas Beheer & Advies B.V.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van
faillissementsdatum

2.2
2.3

Aantal in jaar voor
faillissement
Datum ontslagaanzegging

Beide DGA’s hadden een arbeidsovereenkomst met Maas
Group B.V. Daarnaast had een familielid van de DGA’s een
arbeidsovereenkomst met Maas Group B.V. voor 4 uur per
week.
In Maas Beheer & Advies B.V. bevindt zich een zogenaamd
0-uren contract met een familielid van de DGA’s.
Gelijk aan voornoemde.
29 november 2018 in relatie tot de beide DGA’s.
3 december 2018 in relatie tot de betrokken familieleden.
In eerste instantie werd door de bestuurder te kennen
gegeven dat alleen een arbeidsovereenkomst zou bestaan
met de DGA’s. De andere arbeidsovereenkomsten zijn
gebleken uit een quick scan van de administratie.
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Werkzaamheden
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Intakegesprek met de heer J.H.M. Maas; inventarisatie van
de bedrijfslocatie en het (beperkte) actief; quick scan van
de aangereikte administratie.

Activa

Onroerende zaken
Beschrijving

N.v.t.

Toelichting onroerende
zaken
Werkzaamheden

Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Toelichting
bedrijfsmiddelen

Beschrijving
Bedrijfsmiddelen

Verkoopopbrengst
€ 13.550,04

Boedelbijdrage
€ 3.630,00

Maas Beheer & Advies B.V.
Een zeer beperkte kantoorinventaris, alsmede een heftruck
(bodemzaken).
Deze goederen zijn verpand aan financier Qredits. Thans
wacht de curator nog op een standpunt van de pandhouder
voor wat betreft de wijze van afwikkeling (als separatist of
middels tussenkomst van de boedel)
Verslag 2:
De bedrijfsmiddelen zijn middels een online veiling
afgewikkeld / verkocht. Hiermee is een bruto
veilingopbrengst gerealiseerd ad € 13.550,04 (inclusief
BTW). De veilingkosten bedroegen € 2.032,51 (inclusief
BTW).
De bedrijfsmiddelen waren verpand, echter betroffen het
deels bodemzaken. Uit dien hoofde heeft de pandhouder de
opbrengst bodemzaken ad € 3.611,88 maximaal
ingebracht. Tevens heeft de pandhouder voor een bedrag
ad € 1.138,04 in de veilingkosten bijgedragen. Vanwege de
verkoop niet bodemzaken (voorraadgoederen) heeft de
pandhouder een boedelvergoeding ad € 3.630,- (inclusief
BTW) aan de boedel voldaan.
Uiteindelijk is een bedrag ad € 2.818,46 afgedragen aan de
pandhouder.
Maas Group B.V.
Zover bekend geen bedrijfsmiddelen.
Verslag 2:
Inmiddels is vast komen te staan dat alle (inmiddels
verkochte) bedrijfsmiddelen in eigendom toebehoorden aan
Maas Beheer & Advies B.V.

Bodemvoorrecht fiscus
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Maas Beheer & Advies B.V.
Ja, per datum faillissement bestond er een fiscale
vordering. Daarnaast bestaat er een fiscale vordering uit
hoofde van de 29 lid 7 OB positie.
Er bestaat derhalve een inbrengplicht ex artikel 57 Fw. Naar
verwachting is de te realiseren opbrengst bodemzaken
lager dan de (uiteindelijke) relevante fiscale vordering(en).
Verslag 2:
Zie hiervoor. De inbrengplicht opbrengst bodemzaken
bedroeg (maximaal) € 3.611,88. Dit bedrag is reeds door
de boedel ontvangen.
Maas Group B.V.
Voor zover relevant; er is in ieder geval een fiscale
vordering ontstaan uit hoofde van loonheffing over
september en oktober.
Verslag 2:
Niet aan de orde. Alle bodemzaken kwamen aan Maas
Beheer & Advies toe.
Werkzaamheden

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de
bedrijfsmiddelen, zowel door de curator als door een
externe derde. Tevens is er een (afwikkel)voorstel
voorgelegd aan de pandhouder.
Verslag 2:
De afgelopen verslagperiode heeft er -na intensief overleg
met de pandhouder- een liquidatieveiling plaatsgevonden.
De coördinatie hiervan heeft vanuit de faillissementsboedel
plaatsgevonden.
De gerealiseerde veilingopbrengst is nadien afgerekend met
de pandhouder.

Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Toelichting voorraad

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Voorraad€ 7.586,50
€ 3.630,goederen
Maas Beheer & Advies B.V.
Een beperkte voorraad refurbished / tweedehands witgoed,
alsmede een beperkte voorraad mobiele airco’s en
bruingoed goederen (Chinese productie)
Deze goederen zijn verpand aan financier Qredits. Thans
wacht de curator nog op een standpunt van de pandhouder
voor wat betreft de wijze van afwikkeling (als separatist of
middels tussenkomst van de boedel)
Verslag 2:
De voorraden zijn via de liquidatieveiling verkocht, hetgeen
heeft geresulteerd in een bruto opbrengst ad € 7.586,50.
Dit bedrag is reeds inbegrepen in de verantwoording ter
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zake van de opbrengst liquidatieveiling als vermeld onder
‘verkoop bedrijfsmiddelen’.
Maas Group B.V.
Zover bekend geen voorraadgoederen.
Werkzaamheden

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de
bedrijfsmiddelen, zowel door de curator als door een
externe derde. Tevens is er een (afwikkel)voorstel
voorgelegd aan de pandhouder.
Verslag 2:
Zie hiervoor onder werkzaamheden afwikkelen
bedrijfsmiddelen.

Andere activa
3.12

Beschrijving

3.13

Toelichting andere activa

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Maas Beheer & Advies B.V.
Zover bekend geen andere activa.
Maas Group B.V.
Maas Group B.V. houdt 49% van de aandelen in de
vennootschap Oirbans Logistic Services B.V. In deze
vennootschap werden naar zeggen van de bestuurder
uitsluitend activiteiten verricht ten behoeve van Maas
Beheer & Advies B.V. Maas Group B.V. is overigens ook de
enig bevoegd bestuurder van deze vennootschap.
Daarnaast heeft Maas Group een Mercedes Sprinter in
lease. Het betreft financial lease. Een mogelijk belang voor
de boedel ter zake dient nog te worden onderzocht.
Verslag 2:
Eind 2018 heeft de Rechtbank Limburg het faillissement
uitgesproken van Oirbans Logistic Services B.V.
De nog in te lossen restvordering ter zake van de financial
leaseovereenkomst was dusdanig dat er geen overwaarde
gerealiseerd kon worden ter zake van de bedrijfsbus. De
bedrijfsbus is daarmee aan de leasemaatschappij
geretourneerd.

werkzaamheden

Inventarisactie van de (aandelen)positie van Maas Group
B.V. in Oirbans Logistic Services B.V. Inventarisatie van de
Mercedes Sprinter en de leaseovereenkomst.
Correspondentie met de leasemaatschappij.
Verslag 2:
Afwikkelen van de geleasede bedrijfsbus. In behandeling
nemen faillissement Oirbans Logistic Services B.V.
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Debiteuren
Beschrijving

5

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Toelichting debiteuren

Naar zeggen van de bestuurder kennen beide
vennootschappen geen inbare debiteurenposities.

Werkzaamheden

-

Bank / zekerheden
Vorderingen van de
bank(en)

Er is geen reguliere bank betrokken, anders dan de
Rabobank waar de reguliere betaalrekeningen van de
vennootschappen werden aangehouden.
Maas Beheer & Advies B.V. heeft een financiering verkregen
van Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (Qredits).
Per datum faillissement bedroeg de (restant)vordering van
Qredits € 28.897,39. Tot meerdere zekerheid van nakoming
heeft Qredits een stil pandrecht verkregen op de voorraden,
de bedrijfsinventaris en de vorderingen.
Maas Group B.V. heeft zich niet verbonden voor de
financiering als verstrekt door Qredits.
Verslag 2:
Na de afrekening van de verpande bedrijfsmiddelen resteert
er zijdens Qredits een restvordering. Er is nog geen
concrete opgaaf ter zake ontvangen.

Leasecontracten

Ter zake van een Mercedes Sprinter bedrijfsbus (Maas
Group B.V.) is een financial leaseovereenkomst aanhangig.
Verslag 2:
Deze leaseovereenkomst is inmiddels afgewikkeld.

Beschrijving zekerheden

Stille pandrechten ten behoeve Qredits ter zake van
vermogensbestanddelen toekomende aan Maas Beheer &
Advies B.V..

Separistenpositie

Het is voor dit moment nog niet bekend of Qredits als
separatist wenst te handelen.
Verslag 2:
Qredits heeft uiteindelijk ingestemd met een verkoop
middels tussenkomst van de faillissementsboedel / curator.

Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten

Niet van gebleken.
Niet van gebleken.
Niet van gebleken.
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Boedelbijdragen

Er is een (afwikkel)voorstel voorgelegd aan de pandhouder.
Verslag 2:
Zie hiervoor onder afwikkeling bedrijfsmiddelen en
voorraden.

Werkzaamheden
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Telefonisch contact en correspondentie met Qredits.

Doorstart / Voortzetten

Voortzetten
Exploitatie / zekerheden

Niet aan de orde.

Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Doorstart
Beschrijving

Niet aan de orde.

Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht

Nog te onderzoeken.

Depot jaarrekeningen

De vennootschappen zijn in 2017 opgericht. Daarmee
bestond per datum faillissement (nog) geen
deponeringsplicht.

Goedk. Verkl. Accountant

Niet aan de orde.
Hieraan is voor beide vennootschappen voldaan.

Stortingsverplichting
aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Paulianeus handelen
Werkzaamheden

Nog te onderzoeken.
Nog te onderzoeken.
Quick scan van de aangereikte administratie.
Verslag 2:
De afgelopen periode heeft er een bespreking
plaatsgevonden met de bestuurder en de voormalig
bestuurder van gefailleerden. Hierbij is ingezoomd op de
(mogelijke) rekening-courant vorderingen op beide heren.
Na deze bespreking heeft de bestuurder in samenspraak
met de betrokken accountant de rekening-couranten
gereconstrueerd c.q. bijgewerkt, hetgeen heeft geresulteerd
in een forse wijziging in de posities. De (gewijzigde)
rekening-courantposities zullen nog nader worden
bestudeerd.
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Verslag 3:
De bevindingen naar aanleiding van de bestudering van de
(gewijzigde) rekening-courant posities is aan de
bestuurders voorgelegd. De bestuurders hebben hierop
inmiddels gereageerd. De curator zal thans een verdere
afwikkeling bezien.
Verslag 4:
De afgelopen verslagperiode heeft er een extern
onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek zal worden
betrokken in de verdere afweging.
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Crediteuren
Boedelvorderingen
Pref. Vord. van de fiscus

P.M.
Tot op heden aangemeld (geen fiscale eenheid):
Maas Beheer & Advies B.V.
€ 36.083,-

Pref. Vord. van het UWV
Andere pref. Crediteuren
Aantal concurrente
crediteuren

Maas Group B.V.
€ 16.116,Voor dit moment (nog) geen vorderingen aangemeld.
Voor dit moment (nog) geen vorderingen aangemeld.
Tot op heden aangemeld:
Maas Beheer & Advies B.V.
33

Bedrag concurrente
crediteuren

Maas Group B.V.
3
Tot op heden aangemeld:
Maas Beheer & Advies B.V.
€ 295.159,79
Maas Group B.V.
€ 3.928,16

Verwachte wijze van
afwikkeling
Werkzaamheden
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Nog niet bekend.
Inventariseren schuldenlast en correspondentie met de
crediteuren.

Procedures
Naam wederpartij(en)

Niet aan de orde.

Aard procedure
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Stand procedure
werkzaamheden
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Overig
Termijn afwikkeling
faillissement
Plan van aanpak
Indiening volgend verslag
werkzaamheden

Nog niet bekend
• Rechtmatigheidsonderzoek.
december 2020
Verslag 1, 2, 3 en 4:
Correspondentie Rechter-commissaris en
verslaglegging.

Weert, 15 juni 2020

mr. C.W.M. Slegers,
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.
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