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Gegevens onderneming: Timmerbedrijf Bladel B.V. 
Faillissementsnummer:  F.01/13/797 

FAILLISSEMENTS(EIND)VERSLAG Verslag 8 12 juli 2017 

 
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 

Timmerbedrijf Bladel B.V., gevestigd te (5531 AB) Bladel, 

aan de Hallenstraat 22 (postbus 144, 5530 AC Bladel). 

  

Faillissementsnummer F.01/13/797 

Datum uitspraak 20 augustus 2013 

  

Curator mr. G. te Biesebeek 

Rechter-commissaris Mw. I. Boekhorst (als opvolgster van mr. P.P.M. van der 

Burgt) 

  

Activiteiten onderneming Het maken van kozijnen, deuren en ramen, alsook het 

verrichten van bouwtimmerwerkzaamheden. 

Omzetgegevens 2009: € 259.311,00 

2010: € 551.546,00 

2011: € 1.271.000,30 (interne cijfers) 

2012: € 1.224.847,03 (interne cijfers) 

2013: € 507.795,05 (tussentijdse interne cijfers) 

Personeel gemiddeld aantal 10 

  

Boedelrekening NL19RABO0369063082 

Gerealiseerd actief € 25.715,14 

 

Verslag 8: 

€ 30.718,07 

Actief per verslagdatum € 215,95 

 

Verslag 8: 

€ 5.218,88 

  

Verslagperiode 1 september 2016 – 28 februari 2017 

 

Verslag 8: 

 

1 maart 2017 – 12 juli 2017 

Bestede uren in verslagperiode 2,16 uur 

 

Verslag 8: 

 

6,33 uren 

Bestede uren Totaal 135,91 uur 

 

Verslag 8: 
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142,24 uren 

 

Wijzigingen ten opzichte van het voorgaande verslag zijn vetgedrukt weergegeven 

 

1 Inventarisatie   

 

1.1 Directie en organisatie De besloten vennootschap Timmerbedrijf Bladel B.V. is op 

28 augustus 2009 opgericht. Enig aandeelhouder en 

bestuurder van gefailleerde is Houthandel Oudenbosch B.V. 

Enig aandeelhouder en bestuurder van Houthandel 

Oudenbosch is de heer C.M.W. Leijs (voorts “Leijs”). 

1.2 Winst en verlies 2009: (€ 13.553,00) 

2010: (€ 138.379,00) 

2011: (€ 15.969,54) (interne cijfers) 

2012: (€ 233.342,09) (interne cijfers) 

2013: (€ 189.632,70) (tussentijdse interne cijfers) 

1.3  Balanstotaal 2009: € 255.986,00 

2010: € 342.375,00 

2011: € 416.725,00 

2012: (nog) niet bekend 

2013: € 287.748,70 (tussentijdse interne cijfers) 

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen. 

1.5  Verzekeringen Er zijn verschillende bedrijfsverzekeringen afgesloten bij 

ASR en de Amersfoortse. Daar waar mogelijk zijn de 

verzekeringen beëindigd. 

1.6 Huur Het bedrijfspand wordt gehuurd van een derde, de heer Van 

Veldhoven. De huurovereenkomst is op grond van art. 39 

Fw opgezegd en kent een einde per 30 november 2013. 

De huur is beëindigd en het pand is opgeleverd. 

1.7  Oorzaak faillissement Leijs verklaarde dat de onderneming sedert de start in 

september 2009 immer verlies heeft gedraaid. Leijs wijt dit 

onder meer aan de hoge huur- en loonkosten, alsook aan 

de malaise in de bouw. 

Besparingen op de kosten (waaronder goedkoper 

personeel), hebben niet het gewenste effect gehad. De 

onderneming verkeerde al lange tijd in zwaar weer en had 

medio 2013 op korte termijn geen uitzicht op nieuwe 

orders. 

Leijs geeft aan in het licht van bovenstaande het 

faillissement van Timmerbedrijf Bladel B.V. te hebben 

aangevraagd. 

 Werkzaamheden Bezoek bedrijf. Gesprekken bestuurder en administrateur. 

Onderzoek openbare registers. 

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
10 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
11 
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2.3 Datum ontslagaanzegging 21 augustus 2013 

 Werkzaamheden Ontslag personeel. Informeren personeel en UWV. 

 

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 Er is een kantoorinventaris aangetroffen, alsook een zeer 

beperkte werkplaatsinventaris. De eigendomsverhoudingen 

worden nog onderzocht. Voorafgaande aan het faillissement 

heeft de bestuurder om zijn moverende redenen de 

machines (met naar zeggen een boekwaarde van ongeveer 

€ 140.000,-) uit het bedrijfspand gehaald en elders 

opgeslagen. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat 

deze machines, alsmede de inventaris eigendom zijn van 

een derde en van deze derde gehuurd zijn. 

Het eigendom van de machines bleek bij de derde te liggen. 

De kantoorinventaris bleek eigendom van failliet te zijn en 

is verkocht. 

3.6 Verkoopopbrengst € 4.500,– (excl. BTW) 

3.7 Boedelbijdrage (Nog) niet van toepassing 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus (Nog) niet bekend 

  Werkzaamheden Bezoek pand. Onderzoek naar de eigendomsrechten op de 

inventaris en de machines. Voorshands is de curator aan de 

hand van de administratie gebleken dat deze goederen 

inderdaad grotendeels eigendom zijn van deze derde en een 

deel daarmee dus niet in de boedel valt. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

3.9 Beschrijving Er is een zeer beperkte voorraad aangetroffen. Gebleken is 

dat deze voorraad gedeeltelijk onder eigendomsvoorbehoud 

geleverd is. De betreffende crediteuren zijn in de 

gelegenheid gesteld te komen kijken wat er nog aanwezig 

was en dit retour te nemen. Voorafgaand aan het 

faillissement waren reeds diverse goederen op basis van 

eigendomsrechten geretourneerd aan de respectievelijke 

leveranciers. 

Er waren voorts nog enkele onderhanden fabricagewerken. 

Een hiervan is in overleg afgewikkeld in die zin dat de 

bewerkte delen aan de opdrachtgever verkocht zijn. 

3.10 Verkoopopbrengst € 2.420,– (incl BTW) 

3.11 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Bezoek pand. Verkoop goederen onderhanden werk. 

Afwikkelen rechten van eigendomsvoorbehoud. Kijk- en 
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ophaaldag voor crediteuren met eigendomsvoorbehoud.  

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving (Nog) niet bekend 

3.13 Verkoopopbrengst – 

 werkzaamheden – 

 

4 Debiteuren    

 

4.1 Omvang debiteuren Volgens de administratie € 36.611,22. 

4.2 Opbrengst tot heden - 

4.3 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden De debiteuren waren al dan niet rechtsgeldig verpand aan 

de Bank. De Bank heeft de debiteuren, voor zover mogelijk, 

geïnd. De Bank is verzocht om rekening en verantwoording 

af te leggen. De bank heeft middels afgifte van 

bankafschriften rekening en verantwoording afgelegd. Een 

bedrag van ruim € 16.000,- is ontvangen van de debiteuren 

van curanda. 

 

5 Bank / zekerheden    

 

5.1 Vorderingen van de 

bank(en) 
Voorshands lijkt Houthandel Oudenbosch B.V. “als bank” 

opgetreden te zijn; zij heeft in totaal ruim € 320.000,- van 

curanda te vorderen. 

Er is een vordering ad € 20.689,34 + P.M. ingediend door 

de Rabobank. De bankrekening van curanda laat een 

positief saldo zien van € 482,73, terwijl de bankrekening 

van Houthandel Oudenbosch B.V. een debetsaldo laat zien 

van € 21.172,07. Bij akten van maart en juni 2013 zijn zgn. 

compte joint overeenkomsten afgesloten, zodat de Bank per 

saldo van de twee vennootschappen te vorderen heeft een 

bedrag van € 20.689,34.  

Door de debiteureninning heeft de bank nog slechts een 

bedrag van ongeveer. € 4.000,- te vorderen. 

5.2 Leasecontracten 1, betreffende een auto, merk Mercedes. 

Dit is afgewikkeld. Het contract is overgenomen door een 

derde. Voor het doen van afstand van enige rechten is een 

boedelbijdrage betaald (ad € 3.764,–). 

5.3 Beschrijving zekerheden Eventuele bank: bank bezit pandrecht op inventaris, 

voorraad en (toekomstige)vorderingen. 

Houthandel Oudenbosch B.V. : geen zekerheden. 

5.4 Separistenpositie (Nog) niet bekend 

5.5 Boedelbijdragen € 3.764,– 

5.6 Eigendomsvoorbehoud Tot op heden hebben acht leveranciers aanspraak gemaakt 

op eigendomsvoorbehoud. 

Deze aanspraken zijn afgewikkeld. 

5.7 Reclamerechten (Nog) niet van toepassing 

5.8 Retentierechten (Nog) niet van toepassing 
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 Werkzaamheden Correspondentie banken en crediteuren. Afwikkelen 

aanspraken op rechten van eigendomsvoorbehoud. Overleg 

leasemaatschappij omtrent auto. Afwikkeling lease-auto. 

 

 

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 Inmiddels is de beschikbaar gestelde administratie 

onderzocht. De bestuurder is uitgenodigd om de uitkomsten 

daarvan te komen bespreken. 

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen betreffende 2009 en 2011 zijn tijdig 

gedeponeerd. De jaarrekening betreffende 2010 is echter 

pas op 21 september 2012 gedeponeerd en daarmee buiten 

de wettelijke termijn. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing 

7.4 Stortingsverplichting 

aandelen 
Aan de stortingsverplichting is voldaan 

7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderzoek ter zake heeft plaats gevonden. Nu de 

jaarrekening over 2010 niet binnen de wettelijk 

voorgeschreven termijn is gedeponeerd, is er sprake van 

wanbeleid, welke vermoed wordt een belangrijke oorzaak 

van het faillissement te zijn. 

7.6 Paulianeus handelen Onderzoek ter plaatse heeft plaats gevonden. De 

bestuurder is met de resultaten van dit onderzoek 

geconfronteerd. 

Voorafgaand aan het faillissement heeft de bestuurder om 

zijn moverende redenen een deel van het betalingsverkeer, 

waaronder de debiteurenbetalingen, laten lopen via de 

bankrekening van een gelieerde vennootschap. Feitelijk 

heeft de directeur zich in een positie gemanoeuvreerd 

waarbinnen hij voor curanda bestemd geld kon verrekenen 

met hetgeen deze gelieerde vennootschap in rekening 

courant van curanda te vorderen had. Curanda is ten 

gevolge van deze verrekenmogelijkheid benadeeld voor 

tenminste € 77.440,-. De curator acht deze verrekening in 

strijd met artikel 54 Fw. 
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Een debiteur betaalde in strijd met deze afspraken kort 

voor faillissement in termijnen toch nog € 46.726,57 op de 

bankrekening van curanda welke gelden vervolgens werden 

overgemaakt op de bankrekening van de gelieerde 

vennootschap. Deze betalingen acht de curator paulianeus 

op grond van artikel 47 Fw. 

7.7 Overige aspecten De Belastingdienst heeft ook een onderzoek ingesteld in het 

kader van de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet 

bestuursaansprakelijkheid. Inmiddels heeft zij de curator 

bericht dat haar onvoldoende relevante zaken aan het licht 

zijn gekomen om dit traject voort te zetten. 

 Werkzaamheden Onderzoek Handelsregister. Een eerste onderzoek in de 

administratie heeft inmiddels plaats gevonden. Diverse 

gesprekken Belastingdienst. Inmiddels heeft nader, 

diepgaander onderzoek plaats gevonden en heeft de curator 

van de bestuurder althans diens adviseur inzicht gekregen 

in de verhaalspositie van de directeur. Deze gegevens 

dienen nog wel nader onderzocht te worden. 

De bestuurder heeft via zijn raadsman de curator 

medegedeeld dat hij geen dan wel onvoldoende verhaal 

biedt voor de vorderingen van de boedel. Omdat de curator 

daarvan nog niet overtuigd is, heeft hij de bestuurder 

uitgenodigd om aanvullende, verificatoire bescheiden te 

overleggen. 

De bestuurder heeft aan dit verzoek geen gehoor gegeven. 

Uit informatie verkregen via de Belastingdienst en uit 

verder onderzoek blijkt dat de bestuurder voldoende 

verhaal biedt voor het voldoen van een substantiële 

vergoeding aan de boedel, zodat de curator het UWV als 

belangrijkste boedelcrediteur benaderd heeft met de vraag 

of zij, gelet op haar aanspraken / belangen, bereid is tot het 

betalen van de met een eventuele procedure gemoeide 

kosten. 

 

Verslag 8: 

 

Nader onderzoek toonde aan dat de bestuurder geen 

althans onvoldoende verhaal bood. Een eventuele 

opbrengst ter zake een procedure zou primair 

toevallen aan het UWV en de Belastingdienst. De 

Belastingdienst heeft de bestuurder niet 

aansprakelijk gesteld omdat hij volgens haar geen 

verhaal biedt. Het UWV was niet bereid om de kosten 

van een eventuele procedure voor haar rekening te 

nemen en verwees de curator naar de 

Procesgarantieregeling. Na kennisname van 

vorenstaande, heeft de curator met machtiging van 

de rechter-commissaris een schikking met de 

bestuurder getroffen aldus dat hij tegen finale 

kwijting aan de boedel voldaan heeft een bedrag van 
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€ 5.000,- 

 

8  Crediteuren    

 

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator: P.m. 

UWV: € 41.721,63. 

Huur: € 48.604,44. 

8.2 Pref. Vord. van de fiscus € 172.031,– 

8.3 Pref. Vord. van het UWV € 83.101,54 

8.4 Andere pref. Crediteuren P.m. 

8.5 Aantal concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie: ruim 60 

Ter verificatie aangemeld: 49 

8.6 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Volgens de administratie:  

Handelscrediteuren: € 397.666,50 (inclusief een 

intercompany vordering van € 178.763,88) 

Rekening – courant (intercompany): € 143.493,10 

Tot op heden ter verificatie aangemeld: € 255.653,08 

8.7 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Hoewel de wijze van afwikkeling nog niet bekend is, lijkt 

een uitkering aan de concurrente crediteuren niet mogelijk. 

 

Verslag 8: 

 

Het faillissement dient bij gebrek aan baten te 

worden opgeheven.  

 Werkzaamheden Op 22 augustus 2013 zijn alle bekende crediteuren 

aangeschreven waarna de afwikkeling van de 

eigendomsvoorbehouden e.d. heeft plaats gevonden. 

Correspondentie crediteuren. 

 

9 Procedures  

   

9.1 Naam wederpartij(en) (Nog) geen bekend 

9.2  Aard procedure - 

9.3 Stand procedure - 

 werkzaamheden - 

 

10 Overig  

   

10.1 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend 

 

Verslag 8: 

 

Faillissement kan worden afgewikkeld. 

10.2  Plan van aanpak De boedelcrediteuren zijn benaderd met de vraag of zij 

bereid zijn om een bijdrage te leveren in de kosten, die 

gemaakt dienen te worden indien de curator overgaat tot 

het voeren van een procedure jegens de bestuurder. 

 

Verslag 8: 
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Faillissement kan thans wegens gebrek aan baten 

worden opgeheven. 

10.3 Indiening volgend verslag Ultimo augustus 2017 

 

Verslag 8: 

 

Dit verslag geldt als het eindverslag; nadere 

verslaglegging zal niet meer plaats vinden. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris. 

 

Helmond, 12 juli 2017 

 

 

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. 


