
 

 

 

1 
Gegevens onderneming: RplusG Trading B.V. 
Faillissementsnummer: F. 01/14/95 

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:   5 Datum:   23 februari 2016 

 

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 

RplusG Trading B.V., statutair gevestigd en 

kantoorhoudende te (5753 PM) Deurne aan Doctor Huub 

van Doorneweg 40-a, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Brabant onder nummer 56510896, hierna te 

noemen: “RplusG”. 

  

Faillissementsnummer F. 01/14/95 

Datum uitspraak 4 februari 2014 

  

Curator mr. B.A.P. Sijben 

Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries 

  

Activiteiten onderneming Volgens de bedrijfsomschrijving uit het Handelsregister: 

“Groothandel  gespecialiseerd in overige bouwmaterialen. 

Het drijven van een handelsonderneming in vloersystemen, 

muurpanelen en bijbehorende producten.”  

Omzetgegevens 2013: € 51.915,35. 

Personeel gemiddeld aantal Volgens het Handelsregister 5 werknemers. Op het moment 

van faillissement waren er echter geen personen meer in 

dienst van RplusG, zo verklaarde de heer G.L.H.M. Jansen. 

  

Boedelrekening NL93RABO0142687030 (Rabobank) 

Gerealiseerd actief € 9.695,15 

Actief per verslagdatum € 9.677,65 

  

Verslagperiode 1 augustus 2015 – 23 februari 2016 

Bestede uren in verslagperiode 8,25 

Bestede uren Totaal 38,16 uur  

 

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt 

weergegeven.  

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie RplusG is bij notariële akte d.d 19 november 2012 

opgericht. LARD Holding B.V., waarvan de heer R.W. Jansen 

enig aandeelhouder en zelfstandig bestuurder is, en GETI 
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Beheer B.V., waarvan de heer G.L.H.M. Jansen enig 

aandeelhouder en zelfstandig bestuurd is, zijn de 

bestuurders van RplusG. Beide zijn alleen en zelfstandig 

bevoegd.  

1.2 Winst en verlies 2013: € - 10.781,24 (verlies). 

1.3  Balanstotaal 2013: € 50.391,62. 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen Volgens de heer G.L.H.M. Jansen heeft RplusG geen 

lopende verzekeringen. 

1.6 Huur De heer G.L.H.M. Jansen verklaarde dat het pand aan 

Doctor Huub van Doorneweg 40-a wordt gehuurd door Pro-

Per B.V. Pro-Per B.V. verhuurde een deel van het pand 

vervolgens onder aan RplusG. De heer G.L.H.M. Jansen 

verklaarde tevens dat hij geen toegang meer heeft tot het 

betreffende pand. Pro-Per B.V. is op 24 december 2013 in 

staat van faillissement verklaard, zulks met aanstelling van 

mr. F.P.G. Dix tot curator. In overleg met mr. Dix is de 

(onder)huurovereenkomst beëindigd per 4 februari 2014 

(datum faillissement).  

1.7  Oorzaak faillissement De heer G.L.H.M. Jansen verklaarde dat de besloten 

vennootschap Pro-Per B.V. in feite de enige afnemer was 

van RplusG. Met het faillissement van Pro-Per B.V klanten 

en het onbetaald blijven van de vorderingen van RplusG, 

was ook bij RplusG feitelijk sprake van een 

insolventiestatus. 

 Werkzaamheden De curator heeft een bespreking gehad met de heer 

G.L.H.M. Jansen. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met 

de curator van Pro-Per B.V. en is onderzoek gedaan in de 

openbare bronnen. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 

Niet van toepassing. 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 

- 

2.3 Datum ontslagaanzegging - 

 Werkzaamheden Volgens de heer G.L.H.M. Jansen had RplusG bij het 

uitspreken van het faillissement geen personeelsleden meer 

in dienst. Tot op heden hebben zich geen personeelsleden 

bij de curator gemeld.  
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3 Activa    

 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving Niet van toepassing. 

3.2  Verkoopopbrengst - 

3.3 Hoogte hypotheek - 

3.4 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Onderzoek Kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving De curator heeft (nog) geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

3.6 Verkoopopbrengst - 

3.7 Boedelbijdrage - 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus - 

  Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen 

te verstrekken. Uit het verkregen overzicht blijkt dat er 

geen voertuigen op naam van RplusG staan geregistreerd. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Uit de balans volgt dat het onder handen werk een bedrag 

betreft van € 12.493,46. Dit betreft een vordering op 

gefailleerde Pro-Per B.V. Er is geen voorraad aangetroffen. 

3.10 Verkoopopbrengst - 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden De curator heeft overleg gevoerd met de heer G.L.H.M. 

Jansen en de aangeleverde administratie bestudeerd.   

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Restitutie Belastingdienst: € 207,-.  

3.13 Verkoopopbrengst - 

 werkzaamheden De laatste aangifte omzetbelasting is nog verzorgd, welke 

heeft geresulteerd in een restitutie van € 207,-.   

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren € 26.223,03 (Pro-Per B.V.). 

4.2 Opbrengst tot heden Nihil.  

4.3 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden De vordering moet als oninbaar worden aangemerkt. De 

curator beziet de mogelijkheid om de in de vordering 

begrepen BTW terug te vragen. De curator heeft een 

verzoek teruggaaf bij de Belastingdienst ingediend. 
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Hierover is nadien nog gecorrespondeerd. Het 

verzoek heeft geleid tot een teruggaaf ad. € 4.472,-, 

welke door de Belastingdienst op de 

faillissementsrekening is uitbetaald.  

 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 

Niet van toepassing. 

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 Een crediteur heeft een beroep op eigendomsvoorbehoud 

gedaan, doch de curator heeft geen goederen aangetroffen. 

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing. 

5.8 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing. 

6.2 Financiële verslaglegging - 

 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

6.3 Beschrijving Niet van toepassing. 

6.4 Verantwoording - 

6.5 Opbrengst - 

6.6 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden - 

 

7 Rechtmatigheid    

 

7.1 Boekhoudplicht De heer G.L.H.M. Jansen heeft (een deel van) de 

administratie aan de curator aangereikt. 

Na onderzoek van de administratie zijn enkele vragen 

gerezen, tot op heden is daarop niet genoegzaam uitleg 

gegeven. De komen periode wordt een en ander nader 

bezien/onderzocht.  

7.2 Depot jaarrekeningen Over de boekjaren 2012 en 2013 zijn geen jaarrekeningen 
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gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 

Aan de stortingsverplichting is voldaan.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur De curator heeft enkele onregelmatigheden geconstateerd 

(in verband met onder meer doorbelasting van kosten), 

welke aan het bestuur zijn voorgehouden en door het 

bestuur zijn betwist. Uiteindelijk is een regeling getroffen, 

inhoudende dat in termijnen een bedrag ad. € 5.000,- aan 

de boedel wordt betaald. Inmiddels is € 3.000,- ontvangen. 

De laatste termijn dient in oktober 2015 te worden betaald. 

Het volledige bedrag van de schikking is inmiddels 

ontvangen.  

7.6 Paulianeus handelen Van paulianeus handelen is niet gebleken.  

 Werkzaamheden Onderzoek stukken Kamer van Koophandel. Onderzoek 

administratie; overleg bestuurder. Overleg bestuurder en 

advocaat; opstellen vaststellingsovereenkomst en controle 

naleving.  

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 9.398,-  

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet bekend. 

8.4 Andere pref. Crediteuren Mardan B.V. ten bedrage van € 1.375,- ter zake kosten 

faillissementsaanvraag. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: 3 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 47.614,32. 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 

Een uitkering aan concurrente crediteuren zal niet 

mogelijk zijn. De concurrente crediteuren zijn 

hierover per brief geïnformeerd. Het faillissement zal 

vermoedelijk vereenvoudigd afgewikkeld moeten 

worden als bedoeld in art. 137a Faillissementswet.  

 Werkzaamheden Correspondentie met crediteuren. Overleg 

Belastingdienst in verband met de art. 29 lid 2 Wet 

Omzetbelasting vordering.  

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) - 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 
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 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 

Het faillissement is thans voor afwikkeling gereed.   

10.2  Plan van aanpak Afwikkeling faillissement.   

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging Rechter-Commissaris. 

 

Helmond, 23 februari 2016,     

 

 

mr. B.A.P. Sijben 

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. 


