
 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG  Nummer: 3 Datum: 17 september 2015  

 

Gegevens onderneming : Elektrotechniek Van den Berg B.V. 

Faillissementsnummer : C/16/15/66F 

Datum uitspraak : 27 januari 2015 

Curator : mr. K. van de Peppel 

R-C  : mr. D.M. Staal 

 

Saldo faillissementsrekening : € 68.708,71 

Activiteiten onderneming: : Het elektronisch installateurs- en reparatiebedrijf, 

in de meest uitgebreide zin van het woord, tevens 

telematica installateur en beveiligingsinstallateur. 

 

Omzetgegevens  : 2014: €    995.434,00 

   2013: € 1.019.909,00 

   2012: € 1.400.804,00 

   2011: € 1.523.318,00 

   2010: € 1.623.598,00 

 

Personeel gemiddeld aantal : 11 

 

Verslagperiode : 28 mei 2015 t/m 17 september 2015 

Bestede uren in verslagperiode 3 :   10,2 

Bestede uren totaal : 117,3 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie   :  

 Volgens het uittreksel uit het handelsregister is op 12 januari 1984 de besloten  

 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coen van den Berg B.V. opgericht. Na  

 statutenwijziging van 1 juli 1999  luidt de naam Elektrotechniek Van den Berg B.V.   

 De aandeelhouders zijn Elektronisch Installatiebureau W. van de Voort B.V. en Brook  

 Barneveld Holding B.V. Zij houden ieder 50% van de aandelen. 

 Volgens het handelsregister is de heer E.M. van de Beek bestuurder van curanda. 

  

1.2  Winst en verlies  : 2013: € 24.634,00 verlies 

     2012: € 30.310,00 verlies 

     2011: € 74.067,00 verlies 

     2010: € 12.232,00 winst 
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1.3 Balanstotaal  : 2013: € 284.903,00  

     2012: € 346.902,00 

     2011: € 304.828,00 

     2010: € 551.502,00 

  

1.5 Verzekeringen   : 

 De vennootschap is de gebruikelijke verzekeringen aangegaan (bedrijvenpolis en  

 autoverzekeringen). Deze verzekeringen zijn inmiddels allemaal opgezegd. 

  

1.6 Huur   : 

 De bestuurder gaf aan dat hij samen met de heer Van de Voort eigenaar is van het  

 pand dat curanda in gebruik heeft aan de Bedrijfsweg 16 te Leusden. Hij deelde  

 mede dat al gedurende geruime tijd geen huur meer in rekening is gebracht. 

 De huur is met machtiging van de rechter-commissaris voor zover vereist opgezegd.  

 De heren Van de Beek en Van de Voort hebben een vordering uit hoofde van de huur  

 ingediend. Ik heb deze vordering niet op de lijst van crediteuren genoteerd, omdat  

 mij is gebleken dat deze huurpenningen al jaren niet meer geïncasseerd werden. 

 

1.7 Oorzaak faillissement   :   

 De bestuurder wijt de financiële slechte situatie van curanda aan teruglopende  

 omzet vanwege de opkomst van z.z.p.-ers, nu deze het werk goedkoper kunnen  

 offreren. Daarnaast kampte curanda met uitval van personeel door ziekte. 

 

3. Activa 

Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving   : 

 In de boedel trof ik een inventaris en een aanhangwagen aan. Deze zaken zijn  

 verpand aan de Rabobank en zijn in de vorige verslagperiode verkocht. 

3.7 Verkoopopbrengst   : € 15.406,76 excl.btw. 

3.8 Boedelbijdrage   :  

 Ik sprak met de bank een boedelbijdrage af van 10% over de verkoopopbrengst en de  

 geïncasseerde vorderingen met een minimum van € 1.500,00. De vordering van de  

 bank is echter volledig voldaan, zodat van een boedelbijdrage geen sprake meer is. 

3.9 Bodemrecht fiscus   :  

 De fiscus kan een bodemrecht doen gelden op de opbrengst van de inventaris. De  

 fiscale vordering uit hoofde van omzetbelasting en loonbelasting bedraagt 

 € 37.920,29. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.11  Beschrijving   : 

 In de boedel trof ik een magazijn aan waarin diverse materialen lagen die gebruikt  

 werden en worden door elektrotechnische bedrijven zoals curanda. Deze zaken zijn  

 verpand aan de Rabobank en zijn in de vorige verslagperiode verkocht. 
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 In de vorige verslagperiode heb ik de inventaris, de aanhanger en de voorraden met  

 toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht voor een bedrag van  

 € 18.750,00. De voorraden zijn verkocht voor een bedrag van € 3.343,24 excl. btw. 

 Het onderhanden werk (nog te factureren bedragen) en de debiteuren zijn verkocht  

 voor een bedrag van € 55.000,00. 

3.12 Verkoopopbrengst   : € 3.343,24 excl. btw. 

3.13 Boedelbijdrage   :  

 Ik sprak met de bank een boedelbijdrage af van 10% over de verkoopopbrengst en de  

 geïncasseerde vorderingen met een minimum van € 1.500,00. De vordering van de  

 bank is echter volledig voldaan, zodat van een boedelbijdrage geen sprake meer is. 

 

Andere activa 

3.15 Beschrijving   :  

 In de vorige verslagperiode heb ik de handelsnaam, de domeinnaam en het  

 klantenbestand verkocht aan Lomans Amersfoort B.V.  

3.16 Verkoopopbrengst   : € 5.000,00 excl. btw. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

 De debiteuren bedragen volgens de opgaaf van de bestuurder  € 93.000,00, inclusief  

 de nog te facturen bedragen genoemd onder punt 3.11. De debiteuren zijn verpand  

 aan de Rabobank. Ik heb de debiteuren en de nog te factureren bedragen in de  

 vorige verslagperiode aan Lomans Amersfoort B.V. verkocht voor een bedrag van  

 € 55.000,00. 

4.2 Opbrengst   : € 55.000,00. 

4.3 Boedelbijdrage   :  

 Ik sprak met de bank een boedelbijdrage af van 10% over de verkoopopbrengst en de  

 geïncasseerde vorderingen met een minimum van € 1.500,00. De vordering van de  

 bank is echter volledig voldaan, zodat van een boedelbijdrage geen sprake meer is. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

 De Rabobank had ten tijde van het faillissement een vordering op curanda uit hoofde  

 van een rekening-courantkredietfaciliteit ten bedrage van € 32.536,27. Inmiddels is  

 deze vordering tot nihil gereduceerd. Ik heb de bank het openstaande saldo voldaan  

 uit de opbrengst van de debiteuren. 

5.2 Leasecontracten   :  

 Er is sprake van operational lease voor de bedrijfswagens. Deze auto’s zijn inmiddels  

 ingeleverd. De leasemaatschappij  heeft een vordering van € 64.420,03 ingediend. Ik  

 heb naar aanleiding daarvan nadere gegevens opgevraagd, maar tot op heden nog  

 niet ontvangen. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

 De Rabobank heeft een stil pandrecht gevestigd ten aanzien van de inventaris, de  

 voorraden en de vorderingen van curanda. Ik heb de bank gevraagd nadere stukken  

 aan te leveren waaruit dit pandrecht blijkt. Inmiddels heeft de bank mij voldoende  
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 geïnformeerd en heb ik het pandrecht erkend.  

 Deze verslagperiode heb ik de vordering van de Rabobank ingelost met de opbrengst  

 van de debiteuren, als gevolg waarvan het pandrecht is vervallen. 

5.4 Separatistenpositie   :  

 Ik heb met de bank afgesproken dat ik de activa zou verkopen tegen betaling van een  

 boedelbijdrage.  

5.5 Boedelbijdragen   :  

 Ik sprak met de bank een boedelbijdrage af van 10% over de verkoopopbrengst en de  

 geïncasseerde vorderingen met een minimum van € 1.500,00. De vordering van de  

 bank is echter volledig voldaan, zodat van een boedelbijdrage geen sprake meer is. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht   :  

 Ik heb naar aanleiding van de boekhouding en de overgelegde stukken de  

 (middellijk) bestuurder verzocht de managementvergoedingen terug te betalen, uit  

 hoofde van onverschuldigde betaling en onbehoorlijk bestuur wegens het  

 ontbreken van een schriftelijke managementovereenkomst. Tevens heb ik de  

 bestuurder gevraagd om mij nog  nadere administratieve informatie te zenden. 

7.2 Depot jaarrekeningen   :  

 De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant   : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

 Volgens het aandeelhoudersregister zijn alle geplaatste aandelen volgestort.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur   :   

 Ik heb de (middellijk) bestuurder aansprakelijk gesteld wegens het uitkeren van  

 managementvergoeding zonder dat daartoe schriftelijke afspreken zijn gemaakt  

 alsmede vanwege het om niet overdragen van de beveiligingsactiviteiten aan een  

 derde partij. Ik ben in afwachting van een reactie.  

7.6 Paulianeus handelen   :   

 Van de bestuurder en derden heb ik begrepen dat kort voor het faillissement de  

 beveiligingsactiviteiten van curanda om niet zijn overgedragen aan een derde partij.  

 Ik heb de overnemende partij aangeschreven ex art. 42 FW en hem in staat gesteld  

 mij een voorstel te doen ter afwikkeling van deze kwestie.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen   : € 56.221,41 (UWV) 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 37.920,29 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 36.959,29 

8.4 Andere pref. crediteuren   : 0 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 43 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 128.578,94 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  Nog onbekend  

 

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   :  Nog onbekend 

10.2  Plan van aanpak    :  

 - inventariseren schuldvorderingen; 
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 - in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek de reactie van de (middellijk) 

bestuurder afwachten, alsmede de reactie van de partij die de beveiligingsactiviteiten 

heeft overgenomen. 

10.3  Indiening volgend verslag   :  27 november 2015 

 

11. ONDERTEKENING  

 

 

Handtekening curator: 


