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FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG  Nummer:   3 Datum:   24 november  2014 
 
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 

Electrotechnisch Bureau Van den Boogaard B.V., gevestigd te (5667 
KW) Geldrop, aan de Spaarpot 143, ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
17071438. 

  
Faillissementsnummer F.01/13/1051 
Datum uitspraak 7 november 2013 
  
Curator mr. G. te Biesebeek 
Rechter-commissaris mr. L.G.J.M. van Ekert 
  
Activiteiten onderneming Volgens het Handelsregister: Installatie van verlichting, telecom en 

alarm in gebouwen, alsook het uitlenen van personeel. Feitelijk 
werden er binnen de onderneming diverse elektrotechnische 
installatiewerkzaamheden verrichten. 

Omzetgegevens 2009: € 1.840.394,– 
2010: € 1.964.354,– 
2011: € 2.572.370,– 
2012: € 2.118.922,– (interne cijfers) 

Personeel gemiddeld aantal Volgens het Handelsregister 5, feitelijk 12 
  
Boedelrekening NL50 RABO 0136 1259 48 
Gerealiseerd actief € 147.631,20  

 
Actief per verslagdatum € 45.412,72  
  
Verslagperiode 15 juli 2014 –24 november 2014 
Bestede uren in verslagperiode 5,08 uur 
Bestede uren Totaal 59,49 uur 

 
De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag worden vetgedrukt weergegeven. 

 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder van Electrotechnisch Bureau Van den Boogaard 

B.V. (voorts ‘Van den Boogaard’) is de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid LURO Holding B.V. Enig aandeelhouder 
en bestuurder van LURO Holding B.V. is de heer R.M.M. van de Ven. 
 
Alleen en zelfstandig bevoegd bestuurders zijn de heer F.A.T. 
Broeren en LURO Holding B.V. 

1.2 Winst en verlies 2009: € 4.363,– 
2010: € 23.280,– 
2011: € 1.422,– 
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2012: € (156.350,–) (interne cijfers) 
1.3  Balanstotaal 2009: € 617.824,– 

2010: € 558.629,– 
2011: € 505.416,– 
2012: € 1.000.695,– (interne cijfers) 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen 
1.5  Verzekeringen Nadat de later te benoemen doorstart gerealiseerd was, zijn de 

verzekeringen beëindigd. 
1.6 Huur Van den Boogaard huurde een pand te (5667 KW) Geldrop, aan de 

Spaarpot 143. In overleg met de verhuurder is besloten de huur per 
7 november 2013 te laten eindigen. 

1.7  Oorzaak faillissement Na de het verlies in 2012 wilde de bank pas nader financieren 
indien de bestuurder/aandeelhouder zou meefinancieren. Nadat dit 
gebeurd was, heeft de betrokken bank het groene licht gegeven 
voor een nieuwe, aanvullende financiering. Daarbij is tevens de 
huur verlaagd, de managementfee verminderd en heeft het 
personeel een loonvermindering geaccepteerd. 
 
Eind september kreeg men echter te horen dat de belangrijkste 
debiteur in staat van faillissement was verklaard. Deze debiteur 
diende nog bijna € 200.000,– te betalen (aan openstaande facturen 
en onderhanden werk). Vanwege dit faillissement geraakte de 
onderneming feitelijk acuut in financiële problemen. 
 
Bovenstaande was voor de directie/aandeelhouder  aanleiding om 
het eigen faillissement aan te vragen. 

 Werkzaamheden Onderzoek openbare bronnen. Gesprek bestuurder. Overleg 
verhuurder.  

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
12 

2.2  Aantal in jaar voor faillissement 12 
2.3 Datum ontslagaanzegging 8 november 2013 
 Werkzaamheden Gesprek bestuurder. Gesprek personeel. Correspondentie UWV. 

Ontslag personeel. 

 
3 Activa    
 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. Het bedrijfspand werd gehuurd. 
3.2  Verkoopopbrengst – 
3.3 Hoogte hypotheek – 
3.4 Boedelbijdrage – 
 Werkzaamheden Onderzoek kadaster. 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Er werden enkele bedrijfsvoertuigen, alsook een beperkte 
hoeveelheid kantoorinventaris en handgereedschappen 
aangetroffen. Deze bedrijfsmiddelen zijn  verpand aan de ING Bank. 
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Alle activa is verkocht. 
3.6 Verkoopopbrengst € 34.681,– (bodemzaken € 19.681,–, niet-bodemzaken € 15.000,–) 
3.7 Boedelbijdrage Opbrengst bodemzaken komt via de boedel aan de fiscus toe. 

Over de niet bodemzaken werd een boedelbijdrage betaald van € 
750,- 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Aan de fiscus komt het bodemvoorrecht met betrekking tot de 
inventaris / opbrengst toe. 

  Werkzaamheden Bezoek pand. Overleg koper. Taxatie bedrijfsmiddelen. Overleg 
bank. 

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er is een in omvang geringe voorraad aangetroffen. Ook bleken er 
nog handelsdebiteuren en onderhanden werk te zijn. Deze 
voorraad, alsook de vorderingen uit het onderhanden werk, zijn 
verpand aan de ING Bank. Alle activa is verkocht. 

3.10 Verkoopopbrengst Voorraad: € 25.000,- 
Debiteuren / onderhanden werk : € 28.000,- 

3.11 Boedelbijdrage € 2.750,- 
 Werkzaamheden Bezoek pand. Overleg koper. Taxatie voorraad. Overleg bank. 
 
Andere activa 

3.12 Beschrijving Naast bovengenoemde activa was er tevens goodwill aanwezig in 
de onderneming. De koper van alle activa heeft ter zake goodwill 
eveneens een som betaald. 

3.13 Verkoopopbrengst € 10.000,– 
 werkzaamheden Overleg koper. 

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Er waren blijkens de administratie nog vorderingen op debiteuren 

voor een bedrag ad € 225.490,09. Zoals reeds aangegeven is een 
grote post, ad ongeveer € 175.000,–, naar verwachting niet inbaar. 
De debiteuren waren verpand aan de bank. De debiteuren met een 
inbare waarde van € 33.130,- zijn gecedeerd aan de koper van de 
roerende activa. 

4.2 Opbrengst tot heden € 28.000,– 
4.3 Boedelbijdrage € 1.500,- 
 Werkzaamheden Gesprek bestuurder. Bestuderen administratie. Overleg koper. 

Overleg bank. 

 
5 Bank / zekerheden    

 
5.1 Vorderingen van de bank(en) € 458.222,42 
5.2 Leasecontracten Er zijn diverse vervoermiddelen geleased. Voor zover mogelijk 

worden deze contracten overgenomen door de koper van de activa. 
5.3 Beschrijving zekerheden Bank komt pandrecht toe op de: 

Inventaris 
Voorraad 
Voertuigen 
debiteuren 

5.4 Separistenpositie De opbrengst van de debiteuren/voorraad gaat naar de bank onder 
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aftrek van een boedelbijdrage. De opbrengst van de inventaris komt 
in beginsel via de boedel aan de fiscus toe. 

5.5 Boedelbijdragen € 5.000,- (totaal) 
5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich twee leveranciers gemeld welke zich beriepen op 

eigendomsvoorbehoud. Beide leveranciers zijn in staat gesteld zich 
een beeld te vormen van de nog aanwezige goederen. Een van 
beide leveranciers heeft ter plekke aangegeven afstand te doen van 
zijn rechten, met de ander wordt nog overlegd. 

5.7 Reclamerechten (Nog) niet bekend 
5.8 Retentierechten (Nog) niet bekend 
 Werkzaamheden Correspondentie bank. Correspondentie crediteuren. De bank is 

verzocht om de bankafschriften sinds 7 november 2013 aan de 
curator ter hand te stellen opdat curator kan beoordelen of er nog 
gelden, bestemd voor de boedel zijn binnengekomen.  Na 
bestudering van de bankafschriften is gebleken dat zulks niet het 
geval is. 

 
6 Doorstart / 

voortzetten 
  

 
Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Omwille van de mogelijke waardevermindering van de activa ten 
gevolge van niet-voortzetting, is de onderneming kort voortgezet. 

6.2 Financiële verslaglegging Tijdens de voortzettingsperiode (tussen datum faillissement en 
datum doorstart) is door de boedel een omzet van € 17.136 excl. 
B.t.w. gerealiseerd. Deze omzet dient nog aan de boedel te worden 
afgedragen. 

 Werkzaamheden Overleg bestuurder. Overleg personeel. Deze omzet is inmiddels 
aan de boedel afgedragen. 

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving Alle roerende activa, goodwill en de debiteuren werden 
overgedragen aan een zustervennootschap./ 

6.4 Verantwoording – 
6.5 Opbrengst Totaal € 125.681,- 
6.6 Boedelbijdrage Zie elders. 
 Werkzaamheden – 

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht De boekhouding was/is keurig op orde, zodat aan deze verplichting 

is voldaan. 
7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen van de boekjaren 1999 tot en met 2011 zijn tijdig 

gedeponeerd 
7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 
7.4 Stortingsverplichting aandelen Een eventuele vordering is verjaard daar de vennootschap op 30 

september 1997 is opgericht. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Is niet van gebleken. 
7.6 Paulianeus handelen Is niet van gebleken. 
 Werkzaamheden Quick-scan administratie. Onderzoek Handelsregister. 
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8  Crediteuren    

 
8.1 Boedelvorderingen Salaris curator + p.m. 

UWV : € 32.599,- 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 71.036,- 
8.3 Pref. Vord. van het UWV € 44.679,- 
8.4 Andere pref. Crediteuren Nog niet bekend 
8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens de administratie van failliet 49. Tot op heden dienden 38 

concurrente crediteuren hun vordering in. 
8.6 Bedrag concurrente crediteuren Volgens administratie: 

Geldlening : € 96.726, 
Handelscrediteuren : € 264.362,- 
Ter verificatie aangemeld: 
€  752.976,32 (inclusief vordering van de Bank) 
 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Dit faillissement kan worden afgewikkeld op grond van artikel 
137a Fw, aldus dat aan de concurrente crediteuren geen uitkering 
gedaan kan worden. 

 Werkzaamheden Aanschrijven crediteuren aan de hand van administratie en 
ingekomen post. Gebruikelijke postverwerking. 

 
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 
Gestreefd wordt naar een afwikkeling per uiterlijk september 2014 

10.2  Plan van aanpak Faillissement is voor afwikkeling gereed. 
10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing 
 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris 
 

Helmond, 24 november 2014   
 
 
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. 
 


