Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

05-01-2018

Insolventienummer:

F.10/17/545

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000018182:F001

Datum uitspraak:

28-11-2017

Curator:

mr. M.W. Huijzer

R-C:

mr. C de Jong

Algemeen
Gegevens onderneming
B.V. Aannemingsbedrijf J. de Zeeuw
Schenkeldijk 1
3295 EC 's-Gravendeel
Correspondentieadres:
Strijensedijk 30
3293 LB Mookhoek
Nummer Kamer van Koophandel 23032731

Activiteiten onderneming
SBI-code 4120-algemene burgerlijke- en utiliteitsbouw.
Omzetgegevens
Nog niet bekend.
Personeel gemiddeld aantal
Zeven (volgens het uittreksel Kamer van Koophandel dertien, maar in de praktijk waren
er dat er inmiddels minder).
Saldo einde verslagperiode
€ 9.122,63
Verslagperiode
28 november 2017 tot en met 4 januari 2018
Bestede uren in verslagperiode
43 uren en 40 minuten waarvan:
- M.W. Huijzer : 23 uren en 20 minuten
- G.J. van den Adel : 12 uren en 10 minuten
- J.H.A. Uppenkamp : 8 uren en 10 minuten
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

1

Datum:

05-01-2018

Bestede uren totaal
43 uren en 40 minuten
Toelichting
--

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van B.V. Aannemingsbedrijf J. de Zeeuw is Stichting
Administratiekantoor Aannemingsbedrijf J. de Zeeuw, van welke stichting mevrouw
T.G. de Zeeuw-Schippers bestuurder is. Het bedrijf werd voorheen geleid door de heer
J. de Zeeuw, zoals ook uit de naam van het bedrijf af te leiden valt. De heer De Zeeuw is
echter enkele jaren geleden overleden. Enig bestuurder van de vennootschap is
sindsdien de heer A. van Bruggen, schoonzoon van wijlen de heer De Zeeuw en zijn
vrouw. Het is een echt familiebedrijf, in die zin dat mevrouw E. van Bruggen-de Zeeuw
de boekhouding doet en twee andere kinderen van wijlen de heer J. de Zeeuw in het
bedrijf werkzaam zijn.

1.2

Winst en verlies
Nog niet bekend.

1.3

Balanstotaal
Nog niet bekend.

1.4

Lopende procedures
Ten tijde van faillietverklaring liepen er geen procedures, anders dan een
bezwaarprocedure tegen het UWV in het kader van de WIA.

1.5

Verzekeringen
$OOHORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQRI]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJG

1.6

Huur
Er zou een huurovereenkomst bestaan met mevrouw T. de Zeeuw voor het gebruik van
de opstallen (loodsen, werkplaats). Een schriftelijke huurovereenkomst is niet
aangetroffen. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat reeds sinds de jaren zestig
RSGH]HPDQLHUZRUGWJHZHUNW'HKXXULVEHsLQGLJG
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Nummer:
1.7

1

Datum:

05-01-2018

Oorzaak faillissement
Als oorzaak van het faillissement wordt door de directie gewezen op de ziekte en het
overlijden van de heer J. de Zeeuw (in 2011), waardoor een aantal werken niet geheel
naar tevredenheid is afgerond c.q. afgerekend. Dat heeft destijds tot een verlies geleid
RSHHQDDQWDOSURMHFWHQYDQLQWRWDDOFLUFD¼9DQZHJHGHILQDQFLsOHFULVLV
bleven grote opdrachten uit en moest met kleinere opdrachten worden gewerkt om de
mensen aan het werk te houden, hetgeen slechts ten dele is gelukt. Ook waren de
winstmarges heel laag en moest in sommige gevallen tegen kostprijs gewerkt worden,
waardoor dekking van de vaste kosten nauwelijks meer te realiseren was. Verder had de
onderneming te maken met langdurige ziekteperiodes van (veelal oudere) werknemers,
waardoor werken vertraging opliepen of nauwelijks uit te voeren waren zonder
onderaannemers of ZZP-ers. Uiteindelijk is de conclusie getrokken dat met een
gemiddeld verlies van circa € 1.500,-- per week het voortzetten van de onderneming
geen optie meer was en is besloten tot het doen van eigen aangifte tot faillietverklaring.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
Zeven

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Zeven

2.3

Datum ontslagaanzegging
30 november 2017

2.4

Werkzaamheden
Afwikkelen aanspraken personeel en contact UWV.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
De failliete vennootschap heeft naar zeggen van de directie geen onroerende zaken in
eigendom. De curator onderzoekt dit nog.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Niet van toepassing.
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Nummer:
3.4

1

Datum:

05-01-2018

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Er is inventaris aangetroffen alsmede allerlei gereedschappen en machines. Het bedrijf
bestaat sinds 1919, maar is in de zestiger-jaren overgenomen door de heer De Zeeuw.
Veel van de machines zijn derhalve gedateerd. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsauto's die
zijn aangetroffen. Er zijn vier bedrijfsauto's aangetroffen alsmede twee personenauto's.
Verder zijn er drie aanhangwagens aangetroffen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd. Wel is alles door Van Beusekom
getaxeerd.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
De curator is nog niet bekend met de zekerheidsrechten van de bank voor zover die
zouden bestaan. Daaromtrent zijn nog geen stukken aangetroffen of ontvangen. Een
boedelbijdrage is derhalve (nog) niet aan de orde.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal rekening houden met het bodemvoorrecht van de fiscus, voor zover dat
ten tijde van faillietverklaring nog bestond.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
In de komende verslagperiode zullen de aangetroffen bedrijfsmiddelen, evenals de
voorraden, moeten worden verkocht.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Er is een (in veel gevallen sterk verouderde) voorraad aangetroffen. Het betreft veelal
restpartijen, dakpannen en andere bouwmaterialen. Er is ook een grote partij chemisch
DIYDODDQJHWURIIHQ UHVWSDUWLMHQYHUIEOLNNHQHQDQGHUHFKHPLFDOLsQ 

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Er is nog geen verkoopopbrengst gerealiseerd.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Zie 3.8

Pagina 4 van 9

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
3.14

1

Datum:

05-01-2018

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
In de komende verslagperiode zal de voorraad (moeten) worden verkocht.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De failliete vennootschap zou niet beschikken over enig ander actief. De curator
onderzoekt dit nog.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Vooralsnog niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Nader onderzoek.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De debiteurenportefeuille sluit op € 30.417,63.

4.2

Opbrengst
$DQGHELWHXUHQLVWKDQVJHwQFDVVHHUG¼

4.3

Boedelbijdrage
Vooralsnog niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Voortzetting incasso debiteuren.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Rabobank zou een vordering hebben ad circa € 75.000,--. Deze vordering is nog niet
ingediend. De curator is ook niet bekend met zekerheden.

5.2

Leasecontracten
Er zouden geen leasecontracten lopen.

5.3

Beschrijving zekerheden
Nog niet bekend.
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Nummer:
5.4

1

Datum:

05-01-2018

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich enkele crediteuren beroepen op eigendomsvoorbehoud. Er waren echter
geen onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aanwezig, die konden worden
teruggegeven.

5.7

Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren op retentierecht beroepen.

5.8

Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren op reclamerecht beroepen.

5.9

Werkzaamheden
Verdere inventarisatie.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
De onderneming is niet door de curator voortgezet. Er waren geen onderhanden
werken.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Niet van toepassing.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
--

6.4

Doorstart: Beschrijving
Niet van toepassing.

6.5

Doorstart: Verantwoording
Niet van toepassing.
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Nummer:
6.6

1

Datum:

05-01-2018

Doorstart: Opbrengst
Niet van toepassing.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Geen.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
In de komende periode zal de curator onderzoeken in hoeverre aan de boekhoudplicht
is voldaan.

7.2

Depot jaarrekeningen
2012 : 20 november 2014
2013 : 16 februari 2017
2014 : 16 februari 2017
2015 : 7 februari 2017
2017 : 2 november 2017

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Gelet op de oprichtingsdatum zal een eventuele vordering tot volstorten van aandelen
zijn verjaard. De curator laat dit rusten.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Het is opmerkelijk dat alle jaarrekeningen vanaf 2013 in 2017 zijn gedeponeerd.
Bijzonder is ook dat de jaarrekening 2015 zelfs nog eerder is gedeponeerd dan de
jaarrekeningen over 2013 en 2014. In ieder geval zijn de jaarrekeningen (op de
jaarrekening 2016 na) alle te laat gedeponeerd. Dat duidt op onbehoorlijk bestuur. De
curator onderzoekt dit verder nog.

7.6

Paulianeus handelen
De curator zal onderzoeken in hoeverre sprake is van paulianeuze rechtshandelingen in
de periode voorafgaand aan het faillissement. Op dit moment wijst niets in die richting.
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1

Datum:
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Werkzaamheden
Nader onderzoek naar de administratie van de failliete vennootschap en
rechtmatigheidsaspecten.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De curator heeft de nodige werkzaamheden verricht en zal de nodige werkzaamheden
moeten verrichten hetgeen een boedelvordering oplevert. Voorts zullen er
boedelvorderingen ex art. 39 en 40 Fw bestaan.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
p.m.

8.3

Pref. vord. van het UWV
p.m.

8.4

Andere pref. crediteuren
Vooralsnog geen.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Zes

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 12.020,67

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment valt nog niets te zeggen over de verwachte wijze van afwikkeling van het
faillissement.

8.8

Werkzaamheden
Verder inventariseren van de schuldpositie.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Niet van toepassing.
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1

Datum:
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Aard procedures
Niet van toepassing.

9.3

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment valt nog geen voorspelling te doen omtrent de termijn van afwikkeling
van het faillissement. Een en ander zal afhangen van de uitkomsten van het
boekhoudkundig onderzoek. Voorts zal de activa nog moeten worden verkocht en de
GHELWHXUHQPRHWHQZRUGHQJHwQG

10.2

Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator zich met name richten op verdere
beeldvorming omtrent de oorzaak of oorzaken van het faillissement en het vervolgen
van het boekhoudkundig onderzoek. Verder zullen de diverse debiteuren worden
JHwQFDVVHHUGHQGHDFWLYDZRUGHQYHUNRFKW

10.3

Indiening volgend verslag
Over uiterlijk drie maanden zal het volgende verslag worden ingediend.

10.4

Werkzaamheden
Zie per separaat onderdeel van dit verslag.
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