Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet
Nummer: 4

Datum: 27 oktober 2014

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator
Rechter-commissaris

:
:
:
:
:

Aannemersbedrijf Beijen B.V.
C/16/13/1352 F
10 december 2013
mr. D.H. de Haan
mr. M.H.F. van Vugt

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:
:

bouwbedrijf
opgevraagd
3

Saldo einde verslagperiode
Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
:

€ 255,99
22 juli 2014 t/m 26 oktober 2014
7 uren
27 uren en 54 minuten

:

De vennootschap is opgericht bij akte van 3 september

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

1986. Enig aandeelhouders en enig bestuurder is
J. Beijen Holding B.V. De heer J. Beijen is enig
aandeelhouder en enig bestuurder van J. Beijen Holding
B.V.
De activiteiten zijn begin 2013 gestaakt.
1.2

Winst en verlies

:

opgevraagd.

1.3

Balanstotaal

:

2011: € 157.482
2010: € 122.125

1.4

Lopende procedures

:

Niet van gebleken.

1.5

Verzekeringen

:

Alle (bekende) verzekeringen zijn beëindigd.

1.6

Huur

:

Er werd een pand gehuurd van J. Beijen Holding B.V.
De huurovereenkomst is gelijktijdig met het staken van
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de onderneming beëindigd. Het pand zou inmiddels zijn
verhuurd aan een derde.
1.7

Oorzaak faillissement

:

De bouwwereld heeft zwaar te lijden onder de
economische crisis. Als gevolg van het uitblijven van
nieuwe opdrachten en de kleine winstmarges kon
failliet

niet

meer

voldoen

aan

haar

betalingsverplichtingen. Voorts is de grootste debiteur
van failliet in staat van faillissement verklaard.

Als gevolg van de slechte financiële situatie alsmede
gezondheidsproblemen van de bestuurder zijn de
activiteiten begin 2013 gestaakt. Het faillissement is
uitgesproken op rekest van een derde.

2.

Personeel

3.

Activa

:

Zie eerste verslag.

:

Er zijn geen onroerende zaken op naam van gefailleerde

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

aangetroffen.
3.2 t/m 3.4

:

Zie eerste verslag.

:

De inventaris zou voorafgaand aan het faillissement zijn

Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

verkocht. De curator heeft de onderliggende stukken
opgevraagd bij de bestuurder.

In de derde verslagperiode heeft de curator de
onderliggende

stukken

ontvangen.

Volgens

de

bestuurder is de koopsom aangewend voor het betalen
van openstaande facturen. De curator heeft het
onderzoek afgerond.
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`

Curanda heeft haar inventaris en productiemiddelen
anderhalf jaar voor het faillissement verkocht aan de
holdingmaatschappij. De koopprijs is verrekend met
een vordering die de holding had op de failliet.

De curator heeft de bestuurder nadere vragen gesteld
omtrent deze verrekening.

In de vierde verslagperiode heeft de curator nader
overleg

gevoerd

met

de

bestuurder

van

Aannemingsbedrijf Beijen B.V. Op 10 oktober 2014
heeft een bespreking op het kantoor van de curator
plaatsgevonden.

De heer Beijen betwist het (voorlopige) standpunt van
de curator dat sprake zou van een paulianeuze verkoop.
Volgens de heer Beijen maakte de verkoop onderdeel
uit van een reddingsoperatie ten gunste van de
gezamenlijke schuldeisers van curanda. De heer Beijen
zal deze kwestie voorleggen aan een advocaat. De
curator heeft een termijn gesteld tot 31 oktober 2014
om met een inhoudelijke reactie te komen.

3.6

Verkoopopbrengst

:

In onderzoek.

3.7

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

Niet van toepassing.

Werkzaamheden

:

De curator heeft de stukken opgevraagd en ontvangen
en nader onderzoek gedaan naar de verkoop van de
roerende zaken.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

:

De activiteiten zijn gestaakt begin 2013. Er zijn geen
voorraden aangetroffen.

3

Gegevens onderneming
Faillissementsnummer

: Aannemersbedrijf Beijen B.V.
: C/16/13/1352 F

3.10 t/m 3.11

:

Zie 3.5.

Andere activa

:

Zie 3.5.

:

De debiteurenportefeuille zou volgens de heer Beijen

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

ca.

€

40.000

bedragen.

De

curator

heeft

de

onderliggende (incasso)dossiers opgevraagd.

De curator de onderliggende stukken ontvangen. Uit de
stukken blijkt dat er sprake is van twee openstaande
vorderingen van in totaal ca. € 6.500 (in plaats van de
gestelde € 40.000). De debiteuren stellen – al dan niet
onderbouwd met een onderzoeksrapport – dat de
verrichte werkzaamheden ondeugdelijk zouden zijn
verricht. Voorts zouden diverse werkzaamheden niet
zijn uitgevoerd.

Uit onderzoek is gebleken dat de debiteurenvorderingen
oninbaar zijn.
4.2

Opbrengst

:

P.M.

4.3

Boedelbijdrage

:

Niet van toepassing

Werkzaamheden

:

De curator heeft onderzoek gedaan naar de debiteuren.

:

Naar zeggen van de bestuurder zou er geen bankschuld

5.

Bank/zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

zijn. Op de bankrekening is een creditsaldo van € 0,99
aangetroffen. Dit bedrag is overgeboekt naar de
boedelrekening van gefailleerde.
5.2 t/m 5.8

6.

:

Zie eerste verslag.

Doorstart/voortzetten onderneming : Zie eerste verslag.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

:

Dit punt heeft de curator nog in onderzoek.

7.2

Depot jaarrekeningen

:

2011: niet tijdig gedeponeerd
2010: tijdig gedeponeerd
2009: niet tijdig gedeponeerd

7.3

Accountantsverklaring

:

In verband met de grootte van de onderneming is een
accountantsverklaring niet vereist.

7.4

Volstorting aandelen

:

De vennootschap is in 1986 opgericht. Een eventuele
vordering ter zake van volstorting van de aandelen is
inmiddels verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

In onderzoek.

7.6

Paulianeus handelen

:

Zie 3.5.

Werkzaamheden

:

De bestuurder heeft een gedeelte van de administratie
bij de curator aangeleverd. Afgelopen periode heeft de
bestuurder de gehele administratie aangeleverd. De
curator

heeft

een

aanvang

gemaakt

met

het

boekenonderzoek.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

P.M.

8.2

Preferente vordering fiscus

:

€ 194,00

8.3

Preferente vordering UWV

:

€ 18.050,04

8.4

Andere preferente crediteuren

:

€ 1.036,19 (aanvraag faillissement)

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

26

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

:

€ 29.522,09
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Verwachte wijze van afwikkeling :

Over de wijze van afwikkeling van het faillissement
kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan.

Werkzaamheden

:

De curator heeft de crediteuren uitgenodigd hun
vorderingen in te dienen. Vervolgens zijn verschillende
vorderingen geplaatst op de lijsten van voorlopig
erkende crediteuren. Naar verwachting zullen de
vorderingen nog toenemen omdat nog niet alle
crediteuren hebben gereageerd op de uitnodiging hun
vordering bij de curator in te dienen.

9.

Procedures

10.

Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

:

Zie eerste verslag.

:

De curator verwacht het faillissement binnen drie
maanden te hebben afgewikkeld.

10.2 Plan van aanpak

:

- onderzoek activa;
- verifiëren crediteurenvorderingen;
- onderzoek rechtmatigheid;
- onderzoek Actio Pauliana.

10.3 Indiening volgend verslag

:

Het volgende verslag zal circa drie maanden na heden
worden uitgebracht.

11.

Publicatie op website
Voor verdere informatie over dit faillissement verwijs ik u naar de openbare verslagen ex artikel
73a van de faillissementswet die op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. zullen
worden gepubliceerd (www.cms-dsb.com, online services/faillissementen).

De curator wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden.
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Utrecht, 27 oktober 2014

mr. D.H. de Haan

Deze zaak wordt behandeld door:
mr. D.H. de Haan
CMS Derks Star Busmann
Postbus 85250
3508 AG UTRECHT
T +31 (0)30 21 21 615 (faillissementsmedewerker)
F +31 (0)30 21 21 152
E daniel.dehaan@cms-dsb.com
7

