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FAILLISSEMENTSVERSLAG        Nummer:   4   Datum: 15 juli 2015 

 

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 ISNL B.V., kvk nr. 17259605, 

statutair gevestigd te Deurne, kantoorhoudende te 5751 EA 

Deurne, aan de Schommerveld nr. 23. 

  

Faillissementsnummer F 01/14/75 

Datum uitspraak 28 januari 2014 

  

Curator Mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris Mr. L.G.J.M. van Ekert 

  

Activiteiten onderneming De directie is in 2007 met de onderneming begonnen, 

oorspronkelijk middels een eenmanszaak. In 2009 werd de 

schuldenaar opgericht. De onderneming hield zich bezig 

met de verkoop en de installatie van zonnepanelen en 

ledverlichting. 

Omzetgegevens 2012: € 1.681.971,52 

2013: € 719.983,03 

Personeel gemiddeld aantal 1 

  

Boedelrekening NL11RABO0142412929 (Rabobank) 

Gerealiseerd actief € 36.560,70 

Actief per verslagdatum € 28.209,02 

  

Verslagperiode 31 december 2014 – 13 juli 2015 

Bestede uren in verslagperiode 3,17 uur 

Bestede uren Totaal 45,09 uur 

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De aandelen in de schuldenaar werden gehouden door 

Jabes Holding B.V., welke eveneens gevestigd is in Deurne.   

De heer J.J.A. Schoenmakers is via deze vennootschap de 

middellijke bestuurder van de schuldenaar. 

1.2 Winst en verlies 2012: winst € 14.523,79 

2013: verlies van € 162.997,75 

1.3  Balanstotaal 2012: € 258.306,- 

2013: € 166.499,- 

2014: € 103.052,- 

1.4 Lopende procedures Geen. 

1.5  Verzekeringen De verzekeringen zijn inmiddels allemaal opgezegd. 

1.6 Huur Bedrijfsruimte werd gehuurd van de middellijke bestuurder 
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in privé. De huurovereenkomst is in onderling overleg 

beëindigd tegen 31 maart 2014, waarbij de door de boedel 

nog te betalen huur over de boedelperiode ad. € 2.400,- 

verrekend is met hetgeen de verhuurder aan de boedel 

diende te voldoen. 

1.7  Oorzaak faillissement De directie wijt het faillissement aan de volgende oorzaken: 

a. Het faillissement van enkele belangrijke debiteuren. 

b. Daling in omzet, vanwege een substantiële 

prijsdaling in de markt voor zonnepanelen. 

c. Gewijzigd importbeleid ten aanzien van Chinese 

producten, zodat de inkoopkosten toenamen. 

d. Het afschaffen van de subsidiemogelijkheden voor 

particulieren waardoor de omzet aan hen terugliep. 

e. Toename aantal concurrerende bedrijven. 

f. Concurrentie van Gemeentelijke en particuliere 

collectieve regelingen/initiatieven. 

 Werkzaamheden Uit onderzoek is niet gebleken dat het faillissement een 

andere oorzaak kent dan hetgeen onder 1.7 vermeld staat.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
1 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
1 

2.3 Datum ontslagaanzegging 31 januari 20114 nadat op 30 januari 2014 de machtiging 

daartoe was afgegeven. 

 Werkzaamheden Arbeidsovereenkomst is opgezegd en het UWV heeft een 

relatief lage vordering ter verificatie aangemeld. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing 

3.2  Verkoopopbrengst  
3.3 Hoogte hypotheek  
3.4 Boedelbijdrage  
 Werkzaamheden  
 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Er werd een geringe inventaris aangetroffen. 

3.6 Verkoopopbrengst € 7.000,- (incl. opbrengst voor de voorraad) 

3.7 Boedelbijdrage Er is geen boedelbijdrage verschuldigd. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover de fiscus zakelijke/fiscale vorderingen heeft 

komt de opbrengst de fiscus toe, zulks via de boedel. 

  Werkzaamheden Met een partij vindt overleg plaats om tot een onderhandse 

verkoop van de inventaris te komen. De inventaris en 

voorraad is onderhands verkocht nadat een taxatiebureau 

op basis van foto’s een waardering had uitgebracht. 

 



Faillissement ISNL B.V. (F. 01/14/75)            Pagina 3 van 6 
 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er is een geringe, onbeduidende hoeveelheid voorraad 

aanwezig, met een boekwaarde van € 8.000,-. 

3.10 Verkoopopbrengst Zie 3.6. 

3.11 Boedelbijdrage Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Met een partij vindt overleg plaats om tot een onderhandse 

verkoop van de inventaris te komen. Zie bedrijfsmiddelen. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving a. Banksaldo.  

b. Restitutie Belastingdienst.  

3.13 Verkoopopbrengst a. € 4.947,10. 

b. € 48,00.   
 werkzaamheden - 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren € 7.030,47 

4.2 Opbrengst tot heden € 4.947,10 (via bank).  

4.3 Boedelbijdrage n.v.t. 

 Werkzaamheden  
 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
De bank had ten tijde van het uitspreken van het 

faillissement geen vordering. 

5.2 Leasecontracten Twee voertuigen waren geleasd van een tweetal 

verschillende leasemaatschappijen. Mede-hoofdelijk 

schuldenaar voor de verplichtingen jegens deze 

maatschappijen was/is Jabes Holding B.V., die de 

overeenkomsten met deze leasemaatschappijen heeft 

voortgezet. 

5.3 Beschrijving zekerheden Nu de Bank geen vordering heeft, is haar zekerheidspositie 

niet relevant. 

De leasemaatschappijen hebben de schuldenaar ontslagen 

uit haar aansprakelijkheid. 

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing 

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Twee crediteuren hebben zich op eigendomsvoorbehoud 

beroepen. De onderliggende goederen bleken niet meer 

aanwezig te zijn. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing 

 Werkzaamheden Overleg met de leasemaatschappijen.  

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden n.v.t. 
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6.2 Financiële verslaglegging  
 Werkzaamheden  
 

Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 
6.4 Verantwoording  

6.5 Opbrengst  

6.6 Boedelbijdrage  

 Werkzaamheden  

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht Is aan voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn allemaal tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Vormt voorwerp van onderzoek. De schuldenaar werd op 15 

september 2009 notarieel opgericht. Bij de oprichting had 

een zgn “kasrondje” plaats gevonden. Nadat de curator het 

standpunt had ingenomen dat daarmee niet aan de 

volstortingverplichting was voldaan, heeft de oprichter zich 

middels overeenkomst verplicht dit kapitaal van € 18.000,- 

alsnog in te brengen. Recent is een bedrag van € 2.000,- 

betaald; het restant dient nog voldaan te worden. Met de 

oprichter is een betalingsregeling overeen gekomen. In 

totaal is tot op heden € 16.400,- betaald. Er dient nog 

voldaan te worden € 1.600,-, welk bedrag de 

oprichter in augustus 2015 dient te voldoen. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Is niet van gebleken 

7.6 Paulianeus handelen Voorafgaand aan het faillissement werd een betaling 

verricht welke de curator strijdig achtte met artikel 42-47 

van de Fw, waarna deze betaling ad. € 9.950,- op eerste 

verzoek op de faillissementsrekening werd overgemaakt. 

 Werkzaamheden De boekhouding is onderzocht op onregelmatigheden. 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: € 8.341,18 + p.m.  

UWV : € 360,27 

Boedelvordering ter zake huur ad. € 2.904,- incl b.t.w. is 

verrekend met een deel van de koopprijs op de activa. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus BSN nummer: 821125618: 

€ 647,- 

De fiscus dient haar vordering ex. artikel 29 OB nog in te 

dienen. Vooralsnog wordt deze begroot op ruim € 4.600,-. 

De fiscus is verzocht een nihil aanslag op te leggen 

ter zake de VPB over 2013, vanwege het in dat jaar 

geleden verlies en een aanslag ex. artikel 29 Wet OB. 

Na ontvangst van deze aanslag kan het faillissement 

verder worden afgewikkeld. 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 819,62 
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8.4 Andere pref. Crediteuren Onbekend 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
36 stuks 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens administratie:  

€ 230.216,- 

Inmiddels ter verificatie aangemeld: 

€  282.553,35 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
In deze lijkt een geringe uitkering aan de crediteuren 

mogelijk. De door de crediteuren ingediende 

vorderingen zijn ter beoordeling voorgelegd aan het 

bestuur van de schuldenaar, die voorshands heeft 

aangegeven enkele vorderingen te betwisten. De 

betreffende crediteuren worden hierover, 

vooruitlopend op een te houden 

verificatievergadering, benaderd. Nadat deze 

vorderingen nader geinventariseerd zijn, zal de 

Rechtbank verzocht worden om een 

verificatievergadering te plannen, welke naar 

verwachting pro forma kan plaats vinden. 

 Werkzaamheden Aan de hand van de administratie heeft de curator de 

crediteuren aangeschreven, waarna zij hun vorderingen ter 

verificatie hebben aangemeld. Overleg met het bestuur 

aangaande de ingediende vorderingen heeft plaats 

gevonden. 

 

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 eind 2015.  

10.2  Plan van aanpak 1. Innen laatste deel van het kapitaal 

2. Beoordelen ingediende vorderingen 

3. Houden (pro forma) verificatievergadering 

4. Uitdeling aan de crediteuren 

5. Gebruikelijke werkzaamheden 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo januari 2016 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris.  

 

Helmond, 15 juli 2015,    

 

 

mr. G. te Biesebeek 

curator 

 
Disclaimer: 
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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. 

 

 

 

 


