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FAILLISSEMENTS (EIND) VERSLAG verslag 5 21 februari 2017 

 
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 stichting STICHTING Archeoservice, statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (5611 KX) Eindhoven, 

aan de  Deken van Somerenstraat 6, ingeschreven in het 

Handelsregister van de KvK onder nummer 41094136. 

  

Faillissementsnummer F.01/15/58 

Datum uitspraak 27 januari 2015 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris mr. C. Schollen-den Besten 

  

Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister: “Speur- en ontwikkelingswerk 

op het gebied van de maatschappij- en 

geesteswetenschappen”. Feitelijke werd er archeologisch 

onderzoek verricht, met name in geval van grondverstoring 

bij bouwwerkzaamheden en dergelijke. 

Omzetgegevens 2010: € 403.316,– 

2011: € 696.561,– 

2012: € 420.737,– 

2013: n.n.b. 

2014: n.n.b. 

Personeel gemiddeld aantal 3 

  

Boedelrekening NL89 RABO 0301 4860 93 

Gerealiseerd actief € 31.400,63 

Actief per verslagdatum € 22.780,17 

  

Verslagperiode 1 september 2016 – 21 februari 2017 

Bestede uren in verslagperiode 3,92 

Bestede uren Totaal 66,92 

 

Wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt 

weergegeven. 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De stichting is opgericht op 29 januari 1997. Bestuurders 

zijn de heer Aardema en mevrouw Vroomans. 

De stichting is op instigatie van de gemeente Eindhoven 

opgericht en was in een gemeentelijk pand gehuisvest. 

1.2 Winst en verlies 2010: (€ 135.981,–) 

2011: (€ 1.286,–) 

2012: (€ 85.423,–) 

2013: n.n.b. 
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2014: n.n.b. 

1.3  Balanstotaal 2010: € 157.934,– 

2011: € 178.110,– 

2012: € 125.835,– 

2013: n.n.b. 

2014: n.n.b. 

1.4 Lopende procedures Niet van toepassing 

1.5  Verzekeringen Er wordt momenteel geïnventariseerd welke verzekeringen 

zijn afgesloten door gefailleerde. Zakelijke verzekeringen 

zullen worden geroyeerd op verzoek van de curator. Niet-

zakelijke verzekeringen zullen in overleg met de failliet 

worden geroyeerd op verzoek van de curator, dan wel voor 

rekening en risico van gefailleerde worden voortgezet. De 

curator heeft de verzekeringen inmiddels beëindigd. 

1.6 Huur Er is (vooralsnog) niet gebleken dat gefailleerde 

(roerende/onroerende) zaken huurde. Het bestuur heeft 

verklaard dat het gebruik van het pand niet op basis van 

een huurovereenkomst geschiedde. 

1.7  Oorzaak faillissement Ter zake verklaarden de bestuurders als volgt: 

De gemeente Eindhoven was de drijvende kracht achter de 

stichting; zij was de opdrachtgever voor de oprichting en 

lange tijd de enige klant. In 2012 heeft de gemeente 

aangegeven dat in verband met aanbestedingsregels de 

banden tussen haar en de stichting niet (meer) zo nauw 

mochten zijn. De stichting heeft daarop een eigen 

opgraafvergunning aangevraagd en gepoogd de 

onderneming draaiend te houden door ook voor derden te 

gaan werken. In verband met de malaise in de bouw zijn de 

werkzaamheden betreffende het bouwrijp maken van 

percelen teruggelopen en was de vraag naar de diensten 

zoals verleend door de stichting ook minder. De opdrachten 

zijn dusver teruggelopen dat de baten de kosten niet langer 

kunnen dekken. Ook waren twee van de drie in vaste dienst 

zijnde werknemers langdurig ziek. Daarom is het in staat 

van faillissement verklaren van de stichting bij eigen 

aangifte aangevraagd. 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister en Kadaster. Quick-scan 

administratie. Gesprek gefailleerde. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
Er waren ten tijde van het faillissement drie werknemers in 

dienst. Er is een machtiging voor ontslag afgegeven, 

waarna de ontslagbrieven zijn verstuurd. Het UWV is op de 

hoogte gebracht. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Idem. 

2.3 Datum ontslagaanzegging Dit is gebeurd op 29 januari 2015. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek gefailleerde. Onderzoek 
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Handelsregister. 

 

 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Er is (vooralsnog) niet uit het verrichtte onderzoek gebleken 

dat gefailleerde onroerende zaken in eigendom heeft. 

3.2  Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing 

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Onderzoek kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Er zijn een beperkte inventaris, alsook enkele 

gereedschappen, aangetroffen. Deze zullen in de komende 

periode geveild worden. BVA-Auctions heeft veiling van de 

goederen ter hand genomen.  

3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing De veiling heeft (na aftrek van de 

veilingkosten) een bedrag van € 4.179,96 voor de boedel 

opgeleverd.   

3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing 

  Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand failliet. Bezoek 

bedrijfslocatie. Overleg en correspondentie met BVA. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er zijn enkele niet afgeronde projecten. Een project kan 

worden afgerond, dit is in de eerste weken gebeurd 

(waarna de werkzaamheden uitgefactureerd zijn). Zie 

verder onder 6.1. 

3.10 Verkoopopbrengst Zie onder 6.1. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand failliet. Overleg 

bestuurster. Overleg klant. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Er is vooralsnog geen andere activa bekend/aangetroffen. 

3.13 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 

 werkzaamheden Quick-scan administratie. Bezoek pand failliet. 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Er is een debiteur bekend, het incassotraject is opgestart. 

Met de debiteur is een betalingsregeling getroffen. Deze 

regeling bestaat eruit dat de totale vordering van € 

10.000,- in termijnen wordt voldaan, waarbij de laatste 

termijn voldaan zal worden in september 2016. Omdat de 
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debiteur aangaf zich niet meer aan de regeling te kunnen 

houden, is deze in overleg met de debiteur aangepast. De 

laatste termijn dient nu begin 2017 voldaan te worden.  

4.2 Opbrengst tot heden De debiteur heeft inmiddels de totale vordering 

voldaan. 

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek gefailleerde. 

Correspondentie debiteur en diens gemachtigde. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Er is nog geen vordering ingediend door de bank(en). 

5.2 Leasecontracten Niet van toepassing 
5.3 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing 
5.4 Separistenpositie Niet van toepassing 
5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Gesprek gefailleerde. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Er is een machtiging afgegeven om de onderneming voor 

bepaalde tijd voort te zetten, dit in het licht van het 

afronden van het onder 3.9 genoemde project. De 

voortzetting is inmiddels beëindigd. De werkzaamheden 

waren reeds gefactureerd, de betaaltermijn is nog niet 

verstreken. De nota ten bedrage van € 6.912,73 is voldaan. 

6.2 Financiële verslaglegging – 

 Werkzaamheden Gesprek bestuurder/werknemer. Overleg klant. 

Correspondentie klant. 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Er lijkt geen doorstart mogelijk te zijn. 

6.4 Verantwoording – 

6.5 Opbrengst – 

6.6 Boedelbijdrage – 

 Werkzaamheden – 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Er zijn diverse administratieve bescheiden overgelegd. Er 

zal, zoals te doen gebruikelijk, nader worden onderzocht of 

er is voldaan aan de administratieplicht. De overgelegde 

stukken maken een verzorgde en complete indruk. De 

accountant zal binnenkort de meer recente stukken 
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eveneens overleggen. De accountant heeft de gevraagde 

bescheiden aangeleverd. 

7.2 Depot jaarrekeningen Niet van toepassing: voor de stichting gold gezien de 

beperkte omzet geen deponeringsplicht. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Niet van toepassing 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit zal, zoals te doen gebruikelijk, nog nader onderzocht 

worden. 

7.6 Paulianeus handelen Dit zal, zoals te doen gebruikelijk, nog nader onderzocht 

worden. 

 Werkzaamheden Overleg accountant. Quick-scan administratie. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: p.m. 

UWV: € 12.351,03. 

Griffierecht deponering uitdelingslijst: € 609,- 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tot op heden heeft de fiscus ad € 17.391,-  aan 

vorderingen ingediend. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 18.137,-. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn er geen andere preferente vorderingen 

ingediend. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Tot op heden zijn er 6 concurrente vorderingen ingediend. 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Er is voor een bedrag ad € 14.208,42 aan concurrente 

vorderingen ingediend. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Het faillissement is gereed om af te wikkelen. Het 

faillissement dient vereenvoudigd afgewikkeld te 

worden in de zin van artikel 137a Fw. Aan de 

concurrente crediteuren kan geen uitkering gedaan 

worden. 

 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Correspondentie crediteuren. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend 

10.2  Plan van aanpak Het faillissement is afwikkelingsgereed, zodat de 

curator na het vaststellen van zijn salaris door de 

Rechtbank de uitdelingslijst zal deponeren. 

10.3 Indiening volgend verslag Dit verslag dient als eindverslag te worden 

aangemerkt, meer verslagen worden niet opgemaakt. 
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 werkzaamheden Correspondentie rechter-commissaris. Verslaglegging. 

 

Helmond, 21 februari 2017 

 

 

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. 


