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FAILLISSEMENTSVERSLAG     

 
Nummer:  3 (eindverslag)     Datum:  7 mei 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. 
 

Veranderingen ten opzichte van het voorgaande verslag worden vet afgedrukt. 
 
Gegevens onderneming De besloten vennootschap Sizoplus B.V. , gevestigd te 

(5626 EB) Eindhoven, aan de Boven Zijde 2. 
  
Faillissementsnummer F.01/10/634 (voorheen F.10/634) 
Datum uitspraak 24 augustus 2010 
  
Curator mr. J.P.M. Dexters 
Rechter-commissaris mr. M.G.A. Poelman 
  
Activiteiten onderneming De levering van materialen ter zake isolatie voor de bouw, 

alsmede groothandel in technische oplossingen voor utiliteit 

en woningbouw. 
Omzetgegevens 2008:  € 8.923,00 

2009:  € 66.277,00 

2010: € 5.081,00 
Personeel gemiddeld aantal 1 (voorheen) 
  

Boedelrekening NL32 RABO 0177 8211 40 
Gerealiseerd actief € 24.178,60 
Actief per verslagdatum € 24.178,60 
  
Verslagperiode 1 juni 2011 – 7 mei 2014 
Bestede uren in verslagperiode 35,5 uur 
Bestede uren Totaal 60,34 uur  

 

 
1 Inventarisatie   

 
1.1 Directie en organisatie De vennootschap werd opgericht door Smulders 

International B.V., de heer J.R.H. Kervezee en de heer 

R.C.E.W. Smulders. De vennootschap werd notarieel 

opgericht op 6 november 2008. Bestuurder van curanda is 

de besloten vennootschap Smulders International B.V., 

gevestigd te Eindhoven. Van laatstgenoemde vennootschap 

is de heer M.J.A.H. Smulders de bestuurder. Curanda is een 

zustervennootschap van GM Solutions B.V., welke 

vennootschap in staat van faillissement werd verklaard per 

30 november 2010. Daarbij werd mr. J.P.M. Dexters tot 

curator aangesteld en mr. M.G.A. Poelman benoemd tot 

rechter-commissaris. Smulders International B.V. is 

eveneens bestuurder van deze vennootschap. 
1.2 Winst en verlies 2008:  € 15.390,00 verlies 

2009:  € 28.604,00 verlies 

2010:  €   2.133,00 verlies 
1.3  Balanstotaal 2010:  € 4.175,00 
1.4 Lopende procedures Geen 
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1.5  Verzekeringen Zijn reeds beëindigd. 
1.6 Huur n.v.t. 
1.7  Oorzaak faillissement De bestuurder wijt het faillissement aan de algehele crisis 

en de strenge winter 2009/2010. De feitelijk bestuurder van 

de vennootschap, de heer Smulders, was eind 2008 

geïnteresseerd geraakt in een isolatieproduct van Abriso te 

België. Het betrof een schuimproduct in rol en plaatvorm, 

dat onder zijn aandacht werd gebracht door een derde. Er 

leek markt voor te zijn en men is van start gegaan met het 

aannemen van deze derde voor het leiden van de verkopen. 

De verkoopresultaten bleven in 2009 echter uit en tegen 

eind 2009 is ook het dienstverband met de derde beëindigd. 

Met name de leverancier Abriso uit België heeft nog 

(handels)vorderingen op curanda, welke onderneming 

uiteindelijk ook het faillissement heeft aangevraagd.  
 Werkzaamheden In beginsel is gesproken met een werknemer van GM 

Products B.V., een aan Smulders International B.V. 

gelieerde onderneming, die zorg droeg voor de financiële 

gang van zaken bij curanda. Nadien is in een nader stadium 

gesproken met de indirect bestuurder van curanda, de heer 

Smulders. 

 
2 Personeel    

 
2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 

2.2  Aantal in jaar voor 
faillissement 

1 

2.3 Datum ontslagaanzegging n.v.t. 
 Werkzaamheden - 

 

 
3 Activa    

 
Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving n.v.t. 
3.2  Verkoopopbrengst - 
3.3 Hoogte hypotheek - 
3.4 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden - 

 
Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving Een auto, merk Volkswagen, voorzien van het kenteken  

VD-JL-35. Het betreft een zogenaamde ‘transporter’ met als 

bouwjaar 1994. De waarde is zeer betrekkelijk, maar het 

voertuig zal geveild worden via het internet bij BVA-

Auctions. 
3.6 Verkoopopbrengst € 3.672,82 inclusief BTW. Dit bedrag werd op de 

boedelrekening bijgeschreven. 
3.7 Boedelbijdrage n.v.t. 
3.8 Bodemvoorrecht fiscus n.v.t. 
  Werkzaamheden Contact en overleg met BVA–Auctions. 

 
Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Thans werd nog enige voorraad aan isolatiematerialen 
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aangetroffen. Hoewel de gemachtigde van Abriso diverse 

malen werd aangeschreven uit hoofde van deze voorraad 

en het eigendomsvoorbehoud, is een reactie uitgebleven.  

Thans werd de ‘betrekkelijke’ voorraad verkocht via DAAN 

Veilingen. 
3.10 Verkoopopbrengst € 675,09 inclusief btw. Dit bedrag werd aan de boedel 

overgemaakt. 
3.11 Boedelbijdrage n.v.t. 
 Werkzaamheden Contact DAAN Veilingen, afwikkeling verkoop en contact 

met ouder leverancier. 

 
Andere activa 

3.12 Beschrijving Niet aanwezig. 
3.13 Verkoopopbrengst - 
 werkzaamheden - 

 
4 Debiteuren    

 
4.1 Omvang debiteuren Rekening-courant bij de Rabobank. Er werd een klein 

creditsaldo aangetroffen € 32,51. Rekening-courant bij 

Rabobank Eindhoven – Veldhoven. Er werd een 

creditsaldo ad € 15,97 aangetroffen. Dit saldo werd 

overgeboekt naar de boedelrekening. 
4.2 Opbrengst tot heden € 48,48 
4.3 Boedelbijdrage - 
 Werkzaamheden  Aanschrijven Rabobank 

 
5 Bank / 

zekerheden 
   

 
5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Nihil 

5.2 Leasecontracten n.v.t. 
5.3 Beschrijving zekerheden n.v.t. 
5.4 Separistenpositie n.v.t. 
5.5 Boedelbijdragen n.v.t. 
5.6 Eigendomsvoorbehoud n.v.t. 
5.7 Reclamerechten n.v.t. 
5.8 Retentierechten n.v.t. 
 Werkzaamheden Aanschrijven banken. Afwikkeling rekeningen bij de 

Rabobank. 

 
6 Doorstart / 

voortzetten 

  

 
Voortzetten 

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

 
Doorstart 

6.3 Beschrijving n.v.t. 
6.4 Verantwoording - 
6.5 Opbrengst - 
6.6 Boedelbijdrage - 
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 Werkzaamheden - 

 
7 Rechtmatigheid    

 
7.1 Boekhoudplicht Aan de hand van de verstrekte overzichten kunnen op vrij 

eenvoudige wijze de rechten en verplichtingen van de 

vennootschap worden gekend. De heer Smulders heeft 

thans ook alle verzochte bescheiden ter zake de 

oprichtingsakte/statuten van de vennootschap en het 

aandeelhoudersregister ter hand gesteld. Geconcludeerd 

kan worden dat werd voldaan aan de boekhoudplicht. 
7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2008 is niet gedeponeerd.  
7.3 Goedk. Verkl. Accountant n.v.t. 
7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Hoewel de vennootschap is opgericht door een drietal 

aandeelhouders werd door een zustervennootschap GM 

Products B.V. op 10 oktober 2008 op de rekening van de op 

te richten vennootschap overgemaakt een bedrag van € 

18.250,00 welk bedrag na afgifte van de bankverklaring 

gerestitueerd werd op 15 oktober 2010. Vorenstaande 

impliceert dat vermoedelijk een gebrek kleeft aan de 

volstortingsverplichting. Thans werd dit gebrek inhoudelijk 

besproken met de middellijk bestuurder de heer Smulders, 

aandeelhouder en medeoprichter.   

 

De curator handhaaft het standpunt dat niet voldaan is aan 

de volstortingsverplichting ex artikel 2:203a BW. 

 

Aan de hand van het aandeelhoudersregister en de statuten 

is thans duidelijk, althans kon geverifieerd worden, wie de 

aandeelhouders en/of oprichters van curanda zijn/waren.  

Volgens de oprichtingsakte geschiedde volstorting van de 

aandelen in geld. 

 

Thans worden de oprichters/aandeelhouders aangeschreven 

in het kader van de volstortingsverplichting.  

 

De curator heeft Smulders als medeoprichter voor 

zijn deel van de volstorting ad € 14.000,-- 

aangesproken. Gezien de vermogenspositie 

(verhaalbaarheid) van Smulders werd Smulders ruim 

in de gelegenheid gesteld het bedrag in termijnen te 

betalen. Inmiddels werd het volledige bedrag van € 

14.000,00 bijgeschreven. 
7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet van toepassing. 
7.6 Paulianeus handelen Nader onderzoek heeft plaatsgevonden in de 

administratieve bescheiden. Hiervan is niet gebleken. 
 Werkzaamheden Quick scan van de aangeleverde grootboeken en de 

onderliggende administratie. Check bankafschriften. 

Daarnaast werd de heer Smulders verzocht nog additionele  

onderliggende bescheiden van curanda ter hand te stellen, 

waaronder de formele oprichtingsakte/statuten van de 

vennootschap en het aandeelhoudersregister. Bespreking 

met de indirect bestuurder Smulders. Nader onderzoek 

boekhouding. Onderzoek aanvullend aangeleverd 

bescheiden, onderzoek volstorting aandelen en bespreking 

met de bestuurder van curanda. Overleg met de heer 
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Smulders omtrent de volstorting. Correspondentie 

met rechter-commissaris. 

 
8  Crediteuren   

 
8.1 Boedelvorderingen PM 
8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 1.041,00 
8.3 Pref. Vord. van het UWV Geen 
8.4 Andere pref. Crediteuren Abriso N.V. € 680,59 ex artikel 3:288 onder a BW. 
8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
3  

8.6 Bedrag concurrente 
crediteuren 

Handelscrediteuren: € 21.166,00 

(Intercompany)vordering GM Products B.V.: € 40.535,31.  

 

De vordering van GM Productes werd overigens niet 

ter verificatie aangemeld, zodat het bedrag aan 

concurrente crediteuren € 21.166,00 bedraagt. 
8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om 

het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen ex art. 

137a Fw. 
 Werkzaamheden Aanschrijven crediteuren. Gebruikelijke correspondentie 

met crediteuren. Specifiek contact opgenomen met de 

gemachtigde van Abriso ter zake de nog aanwezige 

voorraad aan isolatiematerialen.  

 
9 Procedures  

   
9.1 Naam wederpartij(en) n.v.t. 
9.2  Aard procedure - 
9.3 Stand procedure - 
 werkzaamheden - 

- 
10 Overig  

   
10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
De curator zal de rechter-commissaris verzoeken om 

het faillissement vereenvoudigd af te wikkelen ex art. 

137a Fw.  
10.2  Plan van aanpak Niet van toepassing. 
10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing. 

 
Budel ,  7 mei 2014 

 

 

J.P.M. Dexters 

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. 
 
 


