
 

 

 

Faillissementsnummer: C/03/19/307 F 

FAILLISSEMENTSVERSLAG  

Datum faillissement: 12 november 2019  

Verslagnummer: 3   

Datum verslag: 3 juni 2020   

Curator: mr. S.A. van Ierssel   

R-C: mr. B.R.M. de Bruijn   

 

Naam onderneming Stelmacon B.V. 

 

Gegevens onderneming De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Stelmacon B.V., statutair gevestigd te Maasbracht en 

kantoorhoudende te (6051 AA) Maasbracht aan de 

Brouwersstraat nr. 22, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 60477806.  

  
Activiteiten onderneming Naar opgaaf uit het handelsregister: 

 

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen 

daarvan.  

 

Het uitoefenen van een staal- en metaalconstructiebedrijf, 

reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en detacheren.  

  
Financiële gegevens Jaar Omzet Winst en 

verlies 

Balanstotaal 

2017 € 1.392.739 € 10.172 € 293.463 

2018 € 1.233.776 -/- € 110.707  € 277.824 

2019 € 901.026 -/- € 138.902  € 474.906 
 

Toelichting financiële gegevens De financiële gegevens over 2017 en 2018 zijn afkomstig 

uit de gedeponeerde jaarstukken. De financiële gegevens 

over 2019 zijn afkomstig uit de administratie / interne 

balans.    

 

Personeel gemiddeld aantal In de voorgaande jaren gemiddeld 7 werknemers.  

  
Boedelsaldo Actueel boedelsaldo: € 59.114,- 

 

Totaal gerealiseerd actief: € 112.447,- 

(inclusief actief voor derden)  

  
Verslagperiode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020  

Bestede uren in verslagperiode 12 uur en 25 minuten 

Toelichting bestede uren  De bestede uren hebben grotendeels betrekking op de 

inventarisatie van het faillissement. Tevens is er in de 

afgelopen verslagperiode onderzocht of er een mogelijkheid 

voor een doorstart bestond, waarbij met diverse partijen 

gesproken / gecorrespondeerd is.  
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Verslag 2: 

De bestede uren over de tweede verslagperiode hebben 

grotendeels betrekking op de afwikkeling van de activa en 

de daarmee gepaard gaande meeromvattende transactie 

met Stelma Beheer B.V.   

  

 

1 Inventarisatie   

 

 Directie en organisatie De aandelen in het kapitaal van Stelmacon B.V. worden 

gehouden door holdingvennootschap Stelma Beheer B.V. De 

heer L.T.J. Geraedts is enig alleen/zelfstandig bevoegd 

bestuurder van Stelmacon B.V. alsook van Stelma Beheer 

B.V.  

 

 Lopende procedures Zover bekend zijn er geen procedures aanhangig.  

  
 Verzekeringen In de te doen gebruikelijke zakelijke verzekeringen werd 

voorzien.  

   
 Huur Stelmacon B.V. huurde de bedrijfslocatie (werkplaats en 

kantoorruimte) van de beheervennootschap Stelma Beheer 

B.V. In dezelfde verhouding werd tevens een groot deel van 

het op de bedrijfslocatie aanwezige machinepark gehuurd. 

 

Beide huurovereenkomsten zijn inmiddels opgezegd tegen  

1 maart 2020. 

 

Verslag 2: 

Per 4 februari 2020 is het betreffende bedrijfspand verkocht 

aan een derde. Vanwege de voortijdige beëindiging van de 

opgezegde huurovereenkomst heeft de boedel een 

goodwillvergoeding ontvangen. Deze goodwillvergoeding is 

gecombineerd met de goodwillvergoeding voor de 

medewerking van de boedel aan een meeromvattende 

transactie en bedraagt in totaal € 5.000,-.           

 

 Oorzaak faillissement Het faillissement is uitgesproken op een eigen verzoek 

daartoe. Bij het faillissementsrekest was een zeer 

omvangrijke en gedetailleerde oorzaakomschrijving 

gevoegd.  

 

In de kern is het faillissement naar zeggen van de 

bestuurder te wijten aan het navolgende: 

 

Het is ondoenlijk gebleken om (genoeg) gekwalificeerd 

personeel aan te trekken waardoor de groei van de 

onderneming niet kon worden bijgebeend. Daarnaast is in 

het voorjaar van 2019 de bij de onderneming betrokken 
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voorman bij een noodlottig auto-ongeluk om het leven 

gekomen, waardoor een grote kracht op de werkvloer werd 

gemist en de grip op de bedrijfsvoering (verder) verloren is 

gegaan. Een aantal (grote) opdrachtgevers heeft 

uiteindelijk besloten de opdracht in te trekken, waardoor de 

vooruitzichten van de onderneming dusdanig waren dat de 

aandeelhouder heeft besloten om zelf het faillissement aan 

te vragen.       

  
 

2 Personeel    

 

2.1 Aantal ten tijde van 

faillissementsdatum 
6 werknemers  

2.2  Aantal in jaar voor 

faillissement 
Ongeveer gelijk aan het aantal werknemers per datum 

faillissement.    

  
2.3 Datum ontslagaanzegging 13 november 2019.  

 
 Werkzaamheden Opzeggen van de arbeidsovereenkomsten; telefonisch 

contact en correspondentie met het UWV; bespreking met 

het personeel.  

  
 

3 Activa    

 

Onroerende zaken 
 

Beschrijving Beschrijving Verkoopopbr Hypotheek Boedelbijdr. 

-    
 

 Toelichting onroerende 

zaken 
De betrokken bedrijfslocatie werd gehuurd van de 

beheervennootschap. 

 

 Werkzaamheden -  
 

Bedrijfsmiddelen 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting 

bedrijfsmiddelen 
Een aantal machines / werktuigen welk zich op de 

bedrijfslocatie bevindt, is eigendom van Stelmacon B.V. Er 

heeft inmiddels een taxatie plaatsgevonden van deze 

roerende zaken. De mogelijkheden van een verkoop van 

deze goederen wordt thans onderzocht. Zie in dat kader 

tevens onder paragraaf 6, doorstart.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen van Stelmacon B.V. betroffen een 

aantal bodemzaken, de op de bedrijfslocatie aanwezige 

voorraadgoederen en een aanhangwagen.  
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De bodemzaken zijn getaxeerd op € 18.270,- 

liquidatiewaarde. Deze goederen zijn tegen een koopsom ad 

€ 21.924,- verkocht aan Stelma Beheer B.V. Stelma Beheer 

B.V. heeft de goederen op haar beurt verkocht aan een 

derde. Deze meeromvattende transactie, met de getrapte 

verkoop (Stelmacon B.V. aan Stelma Beheer B.V. en Beheer 

aan de uiteindelijk koper), is middels tussenkomst van een 

notaris afgewikkeld.     

  
 Bodemvoorrecht fiscus Alle machines / werktuigen welke eigendom zijn van 

Stelmacon B.V. hebben te gelden als bodemzaak. De 

bedrijfsmiddelen zijn verpand aan de Rabobank. De fiscale 

vordering overstijgt de (getaxeerde) waarde van deze 

bodemzaken.    

 

Verslag 2:  

De opbrengst bodemzaken ad € 21.924,- is vanwege de 

maximale inbrengplicht bodemzaken volledig ten goede 

gekomen aan de pandhouder. Daarbij heeft te gelden dat 

de pandhouder, mede vanwege de verkoop van de 

betrokken bedrijfslocatie en de verkoop van de 

bedrijfsmiddelen van Stelma Beheer B.V., integraal is 

ingelost.    

  
 Werkzaamheden Bezoek aan de bedrijfslocatie en inventariseren van de 

eigendommen van Stelmacon B.V. Afstemming met de 

betrokken pandhouder en met het taxatiebureau.  

 

Verslag 2: 

Begeleiden en afwikkelen van de verkoop van de 

bodemzaken aan Stelma Beheer B.V., waarbij frequent 

contact is geweest met Stelma Beheer B.V., de betrokken 

pandhouder en de uitvoerend notaris.   

   
 

Voorraden / onderhanden werk 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting voorraad De volledige voorraad (onbewerkt en halffabricaat) komt in 

eigendom toe aan Stelmacon B.V. Deze voorraad is 

inmiddels getaxeerd. De mogelijkheden van een verkoop 

van deze goederen wordt thans onderzocht. Zie in dat 

kader tevens onder paragraaf 6, doorstart. De voorraad is 

verpand aan de Rabobank.  

 

Verslag 2: 

De bedrijfsmiddelen van Stelmacon B.V. betroffen een 

aantal bodemzaken, de op de bedrijfslocatie aanwezige 

voorraadgoederen en een aanhangwagen.  
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De voorraadgoederen zijn getaxeerd op € 8.000,- 

liquidatiewaarde. Deze goederen zijn tegen een koopsom ad 

€ 9.600,- verkocht aan Stelma Beheer B.V. Stelma Beheer 

B.V. heeft de goederen op haar beurt verkocht aan een 

derde. Deze meeromvattende transactie, met de getrapte 

verkoop (Stelmacon B.V. aan Stelma Beheer B.V. en Beheer 

aan de uiteindelijk koper), is middels tussenkomst van een 

notaris afgewikkeld.  

 

De opbrengst voorraadgoederen is toegekomen aan de 

pandhouder. De faillissementsboedel heeft daarvoor een 

boedelbijdrage ontvangen ad € 1.161,60. Afrekening met 

de pandhouder heeft reeds plaatsgevonden.   

  
 Werkzaamheden Bezoek aan de bedrijfslocatie en inventariseren van de 

eigendommen van Stelmacon B.V. Afstemming met de 

betrokken pandhouder en met het taxatiebureau.  

 

Verslag 2: 

Begeleiden en afwikkelen van de verkoop van de 

voorraadgoederen aan Stelma Beheer B.V., waarbij 

frequent contact is geweest met Stelma Beheer B.V., de 

betrokken pandhouder en de uitvoerend notaris.   

  
 

Andere activa 

3.12 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

    
 

3.13 Toelichting andere activa Een in constructie / afbouw zijnde vrachtauto en 

paardentrailer. Deze goederen zijn verpand aan de 

Rabobank. De mogelijkheden van een verkoop van deze 

goederen wordt thans onderzocht. Zie in dat kader tevens 

onder paragraaf 6, doorstart.  

 

Verslag 2: 

Ter zake van de eerder genoemde vrachtauto is inmiddels 

vast komen te staan dat deze geen eigendom was van 

Stelmacon B.V.   

 

De resterende aanhangwagen is getaxeerd op € 600,- 

liquidatiewaarde. Deze goederen zijn tegen een koopsom ad 

€ 720,- verkocht aan Stelma Beheer B.V. Stelma Beheer 

B.V. heeft de aanhangwagen op haar beurt verkocht aan 

een derde. Deze meeromvattende transactie, met de 

getrapte verkoop (Stelmacon B.V. aan Stelma Beheer B.V. 

en Beheer aan de uiteindelijk koper), is middels 

tussenkomst van een notaris afgewikkeld.  

 

De opbrengst van de aanhangwagen is toegekomen aan de 

pandhouder. De faillissementsboedel heeft daarvoor een 

boedelbijdrage ontvangen ad € 87,12. Afrekening met de 

pandhouder heeft reeds plaatsgevonden.   
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 Werkzaamheden Bezoek aan de bedrijfslocatie en inventariseren van de 

eigendommen van Stelmacon B.V. Afstemming met de 

betrokken pandhouder en met het taxatiebureau.  

 

Verslag 2: 

Begeleiden en afwikkelen van de verkoop van de 

aanhangwagen aan Stelma Beheer B.V., waarbij frequent 

contact is geweest met Stelma Beheer B.V., de betrokken 

pandhouder en de uitvoerend notaris.   

  
 

4 Debiteuren    

 

 Beschrijving Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage 

   
 

 Toelichting debiteuren De debiteurenpositie per datum faillissement bedroeg naar 

opgaaf uit de interne administratie € 70.856,11. Dit 

betreffen allen pre-faillissement debiteuren. Na datum 

faillissement zijn er geen werkzaamheden voortgezet en 

daarmee zijn er geen (OHW-) projecten afgerond. 

 

De vorderingen zijn verpand aan de Rabobank. Met de 

pandhouder is de fictie van mededeling van het pandrecht 

per datum faillissement afgesproken, waarbij tevens is 

afgestemd dat de boedel de incasso van de debiteuren ter 

hand zal nemen tegen een boedelvergoeding van 10% (te 

vermeerderen met BTW) van de debiteurenbetalingen welke 

ontvangen worden vanaf datum faillissement.   

 

Verslag 2: 

De debiteureninning is afgerond. In totaal is er vanaf datum 

faillissement een bedrag ad € 62.804,52 aan pre 

faillissementsdebiteuren geïnd. Onder aftrek van een 

boedelvergoeding ad € 7.599,35 is het geinde saldo aan de 

pandhouder toegekomen.  

 

Een debiteurensaldo ad € 8.649,- is (aantoonbaar) oninbaar 

gebleken en is afgeboekt.    

 

Er is daarnaast één boedeldebiteur geïnd ad € 450,85.       
  

 Werkzaamheden Inventariseren van de debiteurenpositie; afstemming met 

de bestuurder ter zake van de facturatie / OHW; 

afstemming met de pandhouder inzake debiteurenincasso. 

 

Verslag 2: 

Opstarten en afwikkelen van de debiteurenincasso. 

Afrekenen van de debiteurenopbrengst met de pandhouder.   

   
 

5 Bank / zekerheden    
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 Vorderingen van de 

bank(en) 
De betrokken bank (Rabobank) had per datum faillissement 

uit hoofde van de verstrekte (concern-) financiering een 

vordering op Stelmacon B.V. ad € 893.657,59. Voor deze 

financiering zijn naast Stelmacon B.V. tevens de 

beheervennootschap Stelma Beheer B.V. en de 

zustervennootschap Stelmatech B.V. verbonden. 

Voornoemde vennootschappen beschikken (tevens) over 

verhaalposities, zoals het betrokken bedrijfspand, het 

merendeel van het machinepark en creditsaldi op de diverse  

bankrekeningen.    

 

Verslag 2: 

De Rabobank is na het uitwinnen van de aan haar 

toekomende zekerheden integraal voldaan.  

  
 Leasecontracten Stelmacon B.V. leasede een bedrijfsauto. Inmiddels is er 

afstemming met de leasemaatschappij over de revindicatie. 

 

Verslag 2: 

De leaseauto is opgehaald door de leasemaatschappij.   

 

 Beschrijving zekerheden De betrokken bank heeft bij de financiering de gebruikelijke 

zekerheden bedongen.  

 

 Separatistenpositie De bank / pandhouder heeft te kennen gegeven de 

afwikkeling van de in zekerheid gehouden goederen door de 

curator te laten plaatsvinden.   

  
 Eigendomsvoorbehoud Tot dusverre niet van gebleken.  

 Retentierechten Tot dusverre niet van gebleken.  

 Reclamerechten Tot dusverre niet van gebleken.  

 Boedelbijdragen Voor wat betreft de incasso van de verpande debiteuren zijn 

reeds afspraken gemaakt met de pandhouder. Voor de 

afwikkeling van de overige assets van Stelmacon B.V. 

dienen nog nadere afspraken te worden gemaakt.   

 

Verslag 2: 

Met de pandhouder is een boedelvergoeding van 10% te 

vermeerderen met BTW overeengekomen per verpand 

actief, uitgezonderd de opbrengst bodemzaken.   

  
 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie met de Rabobank. 

Correspondentie met de leasemaatschappij.  

 

Verslag 2:  

Telefonisch contact en correspondentie met de Rabobank.  

  
 

6 Doorstart / Voortzetten   
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Voortzetten 

 Exploitatie / zekerheden De bedrijfsactiviteiten zijn per datum faillissement gestaakt. 

Er bestond naar zeggen van de bestuurder per datum 

faillissement geen onderhanden werk.  

  

 Financiële verslaglegging Niet van toepassing.   
 Werkzaamheden - 

 

Doorstart 

 Beschrijving Na datum faillissement hebben zich diverse partijen gemeld 

welke te kennen hebben gegeven interesse te hebben in 

een overname. Uiteindelijk is gebleken dat de interesse van 

al deze partijen niet gelegen was / is bij de voortzetting van 

de bedrijfsactiviteiten van Stelmacon B.V. en daarmee in 

een voortzetting / overname van de 

staalconstructieactiviteiten. De interesse zag / ziet op de  

bedrijfslocatie en de betrokken bedrijfsmiddelen.  

 

Een doorstart is daarmee niet mogelijk gebleken. Thans 

wordt wel onderzocht of een verkoop van de totale 

onderneming (inclusief de assets van gefailleerde) tot de 

mogelijkheden behoort. De meerwaarde voor de 

faillissementsboedel zit daarbij in een mogelijke waarde- 

maximalisatie / -verbetering ten opzichte van een 

executieveiling.  

  

 Verantwoording Niet aan de orde.  

 

 Opbrengst - 

 Boedelbijdrage - 

 Werkzaamheden Telefonisch contact en correspondentie met diverse partijen 

welke aanvankelijk te kennen hebben gegeven interesse te 

hebben.  

 

 

7 Rechtmatigheid    

 

 Boekhoudplicht Zoals te doen gebruikelijk zal er een onderzoek 

plaatsvinden naar de administratieplicht ex artikel 2:10 BW.   

 

 Depot jaarrekeningen Zoals te doen gebruikelijk zal er een onderzoek 

plaatsvinden naar de deponeringsplicht ex artikel 2:394 

BW.   

 

 Goedk. verkl. accountant Niet aan de orde. Kleine onderneming.  

 

 Stortingsverplichting 

aandelen 
Zoals te doen gebruikelijk onderwerp van onderzoek.  
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 Onbehoorlijk bestuur Zoals te doen gebruikelijk zal er een onderzoek 

plaatsvinden naar mogelijk kennelijk onbehoorlijk bestuur. 

(formeel en materieel)  

 

 Paulianeus handelen Zoals te doen gebruikelijk zal er een onderzoek 

plaatsvinden naar mogelijk paulianeuze transacties.  

 

 Werkzaamheden Quick scan van diverse administratie.   

 

Verslag 2: 

Uit een eerste analyse van de (bancaire) administratie is 

gebleken dat er op datum faillissement een betaling is 

gedaan vanuit Stelmacon B.V. aan Stelma Beheer B.V. ad € 

23.662,-. Deze betaling is in strijd met artikel 23 Fw en is 

volledig gecompenseerd door Stelma Beheer B.V. Deze 

compensatie maakt onderdeel uit van de meeromvattende 

transactie die met Stelma Beheer B.V. is gesloten.    

 

Verslag 3: 

De afgelopen verslagperiode is er een aanvang 

gemaakt met het (verdere) 

rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal naar 

verwachting de komende verslagperiode worden 

afgerond.   

 

 

8  Crediteuren    

 

 Boedelvorderingen P.M.  
 Pref. vord. van de fiscus Voor dit moment aangemeld: € 90.904,-  
 Pref. vord. van het UWV Voor dit moment aangemeld: € 12.147,01 

 Andere pref. crediteuren Voor dit moment geen vordering aangemeld.   
 Aantal concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: 7  

 Bedrag concurrente 

crediteuren 
Voor dit moment aangemeld: € 377.873,75  

 Verwachte wijze van 

afwikkeling 
Voor dit moment nog niet bekend.   

 Werkzaamheden Inventarisatie van de schulden.  

  

 

9 Procedures  

   

 Naam wederpartij(en) - 

 Aard procedure - 

 Stand procedure - 

 Werkzaamheden - 

 

10 Overig  
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 Termijn afwikkeling 

faillissement 
Voor dit moment nog niet bekend.  

 Plan van aanpak - inventarisatie schuldenlast; 

- rechtmatigheidsonderzoek.   
 Indiening volgend verslag December 2020.  
 Werkzaamheden Verslag 1, 2 en 3: 

Correspondentie met de rechter-commissaris.  

  
 

 

Weert, 3 juni 2020     

 

 

 

mr. S.A. van Ierssel, 

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. 


