Rechtbank Oost-Brabant
Sector Civiel, Unit Insolventie

Faillissementsdatum
Faillissementsnummer
Datum verslag
Verslagperiode

:
:
:
:

11 februari 2004
04-111 F
31 augustus 2015
1 oktober 2014 – 31 augustus 2015

HET ACHTTIENDE OPENBARE VERSLAG
Inzake:
Het faillissement van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ENZO B.V.
statutair gevestigd te Maarheeze, gemeente
Cranendonck, kantoorhoudende te 5612 HB
Eindhoven, aan de Boschdijk nr. 183 H
Rechter-commissaris :
Curator:

mr. L.G.J.M. van Ekert
mr. G. te Biesebeek.

Faillissementsrekening:

316.2007.86

Edelachtbare Heer,
Aandelenkapitaal
Op vordering van de curator had de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’sHertogenbosch de voormalig aandeelhoudster veroordeeld om ter zake de verplichting
tot volstorting van het geplaatste aandelenkapitaal aan de boedel te betalen een
bedrag van € 22.864,31 inclusief rente en kosten.
De oprichtster is tegen dit vonnis in beroep gegaan bij het Gerechtshof. De procedure
was verwezen naar “de slaaprol”. Het Gerechtshof heeft deze procedure ambtshalve
geroyeerd.
Het vonnis van de Voorzieningenrechter is destijds betekend waarna executie heeft
plaats gevonden via executoriaal beslag op banktegoeden. Omdat deze tegoeden ook
beslagen waren door ondergetekende in zijn hoedanigheid van curator van G & S
Transport B.V. zijn de gelden door de diverse banken overgemaakt op de
kwaliteitsrekening van de deurwaarder, zulks in afwachting van de rangregeling.
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Afgedragen is een bedrag van € 24.393,08, welk bedrag uiteindelijk verdeeld dient te
worden tussen de boedels van G&S en Enzo na het verkrijgen van een executoriale titel
in het faillissement van G&S.
De rangregeling in G & S Transport B.V. is inmiddels voltooid. De Rechter commissaris
heeft in die procedure op 9 oktober 2014 haar slotbeschikking en het betalingsbevel
afgegeven.
Duidelijk dat de definitieve schuld van mevrouw V. jegens de boedel van G & S een
bedrag van € 600.000,- overschrijdt, welk bedrag vervolgens als uitgangspunt kan
worden genomen bij de verdeling van het onder de Bank ten behoeve van G & S
Transport B.V. en ten behoeve van Enzo B.V. gelegde beslag.
Kijkend naar deze getallen komt ongeveer 5 % van het beslagen geld ad. € 24.393,08
aan de boedel van Enzo B.V. toe en het restant, ongeveer 95 % de boedel van G & S
transport B.V.
De deurwaarder heeft in het verleden reeds € 1.000,- ten titel van voorschot
overgemaakt op de faillissementsrekening van Enzo B.V., dit vooruitlopend op de
definitieve regeling.
Inmiddels is de deurwaarder verzocht om het restant over te maken naar de zgn.
spilrekening van de curator waarna gelet op bovengenoemde percentages en
bedragen het restantsaldo – mits de rechter-commissaris daarvoor machtiging
verleend – zal worden overgemaakt naar de faillissementsrekening van G & S
Transport B.V. De beslagen gelden worden dus tussen de beide boedels verdeeld naar
rato van hun respectievelijke vorderingen op mevrouw V.
Gelet op de respectievelijke vorderingen die Enzo B.V. en G & S Transport B.V. op
mevrouw Verhoeven hebben, zijn met machtiging van de rechter-commissaris de
overige beslagen gelden (dus met uitzondering van de eerder aan Enz BV
overgemaakte € 1.000,-) overgemaakt op de boedelrekening van G & S Transport
B.V.
Crediteuren
Fiscus/Bedrijfsvereniging.
Door deze preferente schuldeisers is voor een bedrag van in totaal € 466.434,50 aan
vorderingen ter verificatie ingediend.
Overige schuldeisers.
De hoogte van de overige ingediende schulden bedraagt per heden € 152.771,34
inclusief een vordering van het pensioenfonds ad. € 142.032,51. Daarnaast heeft
mevrouw Verhoeven diverse door de curator betwiste vorderingen uit hoofde van
pretense huurovereenkomst ter verificatie ingediend, zulks voor een bedrag van €
50.575,00.
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Nagenoeg in alle faillissementen waarbij mr. Te Biesebeek als curator betrokken is en
welke gelieerd zijn aan de heer v T en/of dienst partner mw. V. is eerstgenoemde door
de heer v.T. bestookt met verzoeken om - naar ondergetekende meent - gefingeerde
vorderingen te verifiëren. Zo mocht ondergetekende van de Stichting
Administratiekantoor Aandelen Hekkens IJzergieterij (lees : H.v.T.) facturen ontvangen
voor een bedrag van € 26.507,25 ter zake pretens geleverde diensten over 2006 t.m.
2010. Ondergetekende betwist de verschuldigdheid van deze facturen.
Opvallend is – en dat ziet men ook in de andere faillissementen waarbij de heer Van T.
betrokken is – dat de hoogte van de concurrente schulden in relatie tot de preferente
schulden gering is.
Inmiddels is duidelijk dat aan de concurrente crediteuren geen uitkering kan worden
gedaan.
Boedelactief.
Na betaling van een deel van de boedelkosten bevindt zich thans op de
faillissementsrekening een bedrag van € 7.005,34.
Boedelkosten.
Salaris curator

:

UWV:

€ 14.766,59 (bij wege van voorschot) + P.M.
€ 4.111,25

Nog te verrichten werkzaamheden:
De Rechtbank zal verzocht worden om het salaris van de curator vast te stellen,
waarna het faillissement verder afgewikkeld kan worden.
Verrichte werkzaamheden:
Tot en met hedem zijn 103 uren aan de afwikkeling van dit faillissement besteed,
waarvan 6 uur tijdens de onderhavige verslagperiode (verslag 18).
Helmond, 31 augustus 2015,

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
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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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