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FAILLISSEMENTSVERSLAG  

 

Verslagnummer:   2   

Datum verslag:     3 juni 2020 

Curator:  mr. G. te Biesebeek 

R-C:   mr. S.J.O. de Vries   

 
Naam onderneming Paul van Thiel Beheer B.V. 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Paul van Thiel Beheer B.V., statutair gevestigd en 

zaakdoende te (5707 GH) Helmond, aan de Aarle-

Rixtelseweg 19, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 14073434 (hierna: “gefailleerde”). 

Activiteiten onderneming De bedrijfsomschrijving in de Kamer van Koophandel luidt: 

“Financiële holdings - beheervennootschap.”   

Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 75.000,- -€ 233.114,-  

2018 € 75.000,- -€ 311.096 -€ 441.178 

2019 € 0,- -€ 35.196,- -€ 482.696,- 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens zijn op basis van door failliet 

aangereikte en niet gecontroleerde gegevens. De verliezen 

in 2018 en 2019 zijn feitelijk ontstaan door de verliezen die 

geleden werden in haar deelneming Steenoven Holding B.V. 

Personeel gemiddeld aantal 0 personen.  
Boedelsaldo Nihil 

 

Verslag 2: 

€ 24.182,61 

Verslagperiode 12 november 2019 t/m 30 november 2019. 

 

Verslag 2: 

1 december 2019 – 31 mei 2020  
Bestede uren in verslagperiode 3 uren en 50 minuten. 

 

Verslag 2: 

14 uur en 20 minuten 

Toelichting bestede uren  Verwezen wordt naar de ingediende urenspecificaties. 

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie Paul van Thiel Beheer B.V. is bij notariële akte d.d. 29 april 

2002 opgericht. Sinds haar oprichting is de heer P.M.J.H. 

van Thiel enig bestuurder van gefailleerde. Enig 

aandeelhouder van Paul van Thiel Beheer B.V. is de 
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stichting Stichting Administratiekantoor Paul van Thiel 

Beheer. De heer P.M.J.H. van Thiel is ook bestuurder van 

deze stichting. 

 Lopende procedures Er zijn geen lopende procedures bekend. 

 Verzekeringen Er zijn geen lopende verzekeringen.  

 Huur Er is geen sprake van huur.  

 Oorzaak faillissement Ter zake de oorzaak van het faillissement heeft de 

bestuurder zakelijk weergegeven het volgende verklaard. 

De vennootschap verkeert in een onmogelijke financiële 

positie ten gevolge van het faillissement van haar 

dochtervennootschap Steenoven Holding B.V. op 1 oktober 

2019. De schuldenlast van de vennootschap is ondraaglijk 

geworden terwijl er geen enkele baat meer wordt 

gerealiseerd. De vennootschap kan de verliezen niet 

opvangen en niet aan haar lopende verplichtingen voldoen. 

Daarop is het eigen faillissement aangevraagd door de 

bestuurder/aandeelhouder.  

 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
0 

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
0 

2.3 Datum ontslagaanzegging Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing. 

 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Niet van toepassing. 

 Toelichting onroerende 

zaken 
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 

 Werkzaamheden Onderzoek kadaster. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen. 

 Bodemvoorrecht fiscus Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Quickscan administratie. 

 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

 Toelichting voorraad Er is geen sprake van een voorraad of onderhanden werk. 
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 Werkzaamheden Quickscan administratie. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Certificaten van aandelen Steenoven Holding B.V. 

Alle aandelen Stopflies.EU B.V. 

3.13 Toelichting andere activa Enig aandeelhouder van de Steenoven Holding B.V. is de 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Stichting Administratiekantoor Steenoven Holding B.V. De 

certificaten in de stichting worden gehouden door 

gefailleerde. De Steenoven Holding B.V. is per 1 oktober in 

staat van faillissement verklaard zodat de certificaten geen 

waarde hebben. 

De aandelen in Stopflies.EU B.V. vertegenwoordigen nog 

wel enige waarde. 

 werkzaamheden Quickscan administratie. 

De bestuurder is uitgenodigd om een bod op de aandelen in 

Stopflies.EU B.V. uit te brengen. 

 

Verslag 2: 

Omdat Stopflies.EU B.V. een vordering op een aan 

haar gelieerde vennootschap had en deze vordering 

vanwege het faillissement van deze vennootschap 

niet te innen viel, vertegenwoordigden de aandelen 

van Stopflies.EU B.V. bij nader indien geen waarde. 

Desalniettemin zijn de aandelen tegen € 1,- 

overgedragen aan een door de bestuurder 

aangewezen derde, zulks als onderdeel van een 

schikking waarvoor de rechter-commissaris 

toestemming had verleend. 

 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Vordering op de bestuurder 

 Toelichting debiteuren 
 

 Werkzaamheden Quickscan administratie. 

De bestuurder is verzocht om de vordering te voldoen, 

althans deze vordering mee te nemen in het eventuele bod 

op de aandelen in Stopflies.EU B.V. 

 

Verslag 2: 

Deze vordering ad. € 24.131,- is door de bestuurder 

voldaan.  
 

5 Bank / zekerheden    
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 Vorderingen van de 

bank(en) 
Niet van toepassing.  

 Leasecontracten Niet van toepassing. 

 Beschrijving zekerheden Niet van toepassing.  
 Separistenpositie Niet van toepassing.  

 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.  

 Retentierechten Niet van toepassing. 

 Reclamerechten Niet van toepassing. 

 Boedelbijdragen Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Quickscan administratie. 

 

6 Doorstart / Voortzetten   

 

Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.   
 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.  
 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

Doorstart 

 Beschrijving Niet van toepassing. 

 Verantwoording Niet van toepassing.  

 Opbrengst Niet van toepassing.  

 Boedelbijdrage Niet van toepassing.  

 Werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 25 oktober 

2016. 

De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 14 juni 2017. 

De jaarrekening over boekjaar 2017 is gedeponeerd op 10 

november 2018.  

 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing. 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Aan de volstortingsverplichting is voldaan en zo zulks niet 

het geval mocht zijn, is de daarmee gepaard gaande 

vordering verjaard.  

 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk wordt dit onderzocht. 

 Werkzaamheden De administratie is aan een quickscan onderworpen.  

 

Verslag 2: 

Uit onderzoek blijkt dat aan de 

administratieverplichting is voldaan. Voorts is niet 
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gebleken dat de bestuurder de vennootschap 

onbehoorlijk heeft bestuurd en/of paulianeuze 

handelingen voorafgaande aan het faillissement heeft 

verricht. 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen Salaris & kosten : p.m.  

 Pref. Vord. van de fiscus (Nog) niet van toepassing.  

 

Verslag 2: 

€ 218,-  

 Pref. Vord. van het UWV Niet van toepassing.  

 Andere pref. Crediteuren Niet van toepassing.  

 Aantal concurrente 

crediteuren 
1 

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Reeds ter verificatie ingediend: € 57.885,00 

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 

Gelet op de stand van de boedel kan aan de 

concurrente crediteuren een uitkering worden 

gedaan.  

 Werkzaamheden Aan de hand van de administratie van gefailleerde lijkt er 

enkel sprake te zijn van groepsschulden. Er zijn geen 

handelscrediteuren bekend.  

 

Verslag 2: 

De rechtbank is verzocht om een pro forma verificatie 

vergadering te agenderen. 

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.  

 Aard procedure Niet van toepassing.  

 Stand procedure Niet van toepassing.  

 werkzaamheden Niet van toepassing.  

 

10 Overig  

   

 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Nog niet bekend.  

 

Verslag 2: 
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Zodra de verificatievergadering heeft plaats 

gevonden kan het faillissement verder worden 

afgewikkeld. 

 Plan van aanpak De curator zal zich zetten aan de gebruikelijke beheers- en 

vereffeningshandelingen. In de komende verslagperiode zal 

de nadruk liggen op: 

- onderzoek administratie; 

- verkoop aandelen in dochtervennootschap 

- innen vordering op bestuurder 

- gebruikelijke werkzaamheden. 

 

Verslag 2: 

Na het houden van de verificatievergadering kan de 

slotuitdelingslijst worden gemaakt en gedeponeerd, 

zulks in het kader van de afwikkeling van het 

faillissement.  
 Indiening volgend verslag Uiterlijk 3 juni 2020  

 

Verslag 2: 

Uiterlijk 3 december 2020. 

 werkzaamheden Correspondentie en verslaglegging rechter-commissaris.  

 

 

 


