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F18/15/176

FAILLISSEMENTSVERSLAG

Nummer: 1

Datum: 16 juni 2015

In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen
periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid
daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium
aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde

:

de besloten vennootschap Omega Bliksembeveiliging
B.V. (hierna: “de vennootschap”)
Statutair adres:
A.G. Bellstraat 20, 7903 AD Hoogeveen
Vestigingsadres:
A.G. Bellstraat 20, 7903 AD Hoogeveen alsmede Jan
TInbergenstraat 14, 2811 DZ Reeuwijk
Correspondentieadres:
A.G. Bellstraat 20, 7903 AD Hoogeveen
KvK-nr: 37063656

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F18/15/176
12 mei 2015
mr. J.S. van Burg

Rechter-commissaris

:

mr. S. Dijkstra

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

:
:

de vennootschap drijft een onderneming die zich –
volgens opgave in het Handelsregister – bezig houdt met
het ontwerpen, installeren en onderhouden van alsmede
het geven van adviezen op het gebied van
bliksembeveiligingsinstallaties, aardingsvoorzieningen en
overspannings- beveiliging..
onbekend
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 9.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
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62,20 uren
62,20 uren
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Inleiding
De curator heeft zich op de dag van zijn aanstelling op 12 mei 2015 onmiddellijk met gefailleerde in
verbinding gesteld en heeft met de bedrijfsleider van de vestiging Hoogeveen op locatie een eerste
gesprek kunnen voeren waaruit bleek dat het bedrijf altijd geheel was en werd aangestuurd vanuit de
vestiging te Reeuwijk, tevens woonplaats van de directeur/enig aandeelhouder, de heer F.H.M.
Rietbergen, alwaar ook de volledige administratie zou zijn gevoerd. Blijkens de zijdens de Rechtbank
verstrekte informatie zou echter de heer Rietbergen per 23 april 2015 als bestuurder uitgetreden zijn
en zijn opgevolgd door een nieuwe aandeelhouder/bestuurder de heer W. van Voorst. De
bedrijfsleider kon de curator geen enkele (administratieve) informatie m.b.t. de bedrijfsvoering
verstrekken en verwees naar de heer F.H.M. Rietbergen daar hij de nieuwe
aandeelhouder/bestuurder de heer van W. van Voorst nog nooit gesproken en/of gezien had. De heer
F.H.M. Rietbergen verwees de curator evenwel telefonisch desgevraagd door naar de nieuwe
aandeelhouder/bestuurder de heer W. van Voorst stellende dat hij geen verantwoordelijkheid meer
had voor het bedrijf. De heer W. van Voorst deelde echter op telefonisch navragen van de curator
mee geen enkele informatie te kunnen verstrekken daar de heer F.H.M. Rietbergen nog steeds
feitelijk bestuurder zou zijn en de gehele administratie onder zich zou hebben en dat hij zelfs nog geen
toegang tot de bank van gefailleerde zou hebben (waar hij de naam ook nog van stelde niet te
kennen). Aldus kon de curator in de eerste week na het faillissement geen enkele duidelijkheid over
de administratie krijgen terwijl bij binnentreding in de vestiging Reeuwijk enkel niet relevante
administratie uit 2013 en 2014 voorhanden bleek.
In de daarop volgende periode is de curator doende geweest met pogingen in nader contact met
beide (voormalig) bestuurders te treden voor de noodzakelijke informatie uitwisseling ten behoeve van
de afwikkeling van het faillissement. Ondanks herhaalde verzoeken en aanzeggingen van eventuele
voordracht tot inbewaringstelling ex artikel 87 jo. 106 Fw is het de curator niet eerder gelukt dan pas
op 1 respectievelijk 9 juni 2015 om een bespreking met de (feitelijk) bestuurders de heren W. van
Voorst en F.H.M. Rietbergen te laten plaatsvinden waarbij de toen verstrekte informatie evenwel verre
van volledig en/of juist lijkt te zijn.
Naar het voorlopig oordeel van de curator heeft het er alle schijn van dat de aandelentransactie en
bestuurderswisseling met de heer W. van Voorst in het zicht van het faillissement als een “katvanger”
constructie moet worden aangemerkt (met alle voor de afwikkeling van het faillissement
belemmerende gevolgen van dien). De curator zet het onderzoek ten deze voort.

verslag 1

1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is opgericht op 31 maart 1994 en in het Handelsregister ingeschreven sedert 14
april 1994. De aandelen van de vennootschap werden vanaf 19 augustus 2008 tot 23 april 2015
gehouden door de heer F.H.M. Rietbergen en worden sedertdien gehouden door de heer W. van
Voorst. Het bestuur van de vennootschap wordt sedertdien ook gevormd door de heer W. van Voorst.
Naast deze bestuurder kan als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt de voormalige D.G.A. de
heer F.H.M. Rietbergen daar hij volgens mededeling van de bedrijfsleider op het moment van
faillissement nog volledig het bedrijf aanstuurde vanuit de vestiging Reeuwijk.
1.2

verslag 1

Winst en verlies

onbekend
1.3

Balanstotaal
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verslag 1

onbekend
1.4.

verslag 1

Het is onbekend of de vennootschap betrokken is in lopende procedures.
1.5.

verslag 1

Lopende procedures

Verzekeringen

Blijkens opgave van de ABN AMRO Bank zijn door c.q. ten behoeve van de vennootschap de
navolgende verzekeringen gesloten:
-

aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
bedrijfspolis motorrijtuigen

Deze verzekeringen zijn reeds voor faillissement geëindigd wegens premieachterstand.
1.6
verslag 1

Huur

De vennootschap huurt een viertal bedrijfsruimtes aan de adressen:
- Jan Tinbergenstraat 14 te Reeuwijk
- Leeghwaterstraat 4a te Reeuwijk (opslagruimte)
- Pascalstraat 5-b te Reeuwijk (woonruimte 3 Poolse werknemers)
- A.G. Bellstraat 20 te Hoogeveen
De curator is nog doende de huurovereenkomsten en de achterstanden te inventariseren.
De curator streeft ernaar de huurovereenkomsten in overleg met de verhuurders z.s.m. met
wederzijds goedvinden te beëindigen.

1.7
verslag 1

verslag 1

Omtrent de oorzaak van het faillissement kan de curator thans nog niet anders melden dan dat het is
uitgesproken op verzoek van een onbetaald gebleven leverancier voor een betrekkelijk geringe
vordering terwijl daarnaast nog een faillissementsaanvrage aanhangig was ten verzoeke van het
Pensioenfonds Metaal c.s. voor een vordering van ca € 52.000,-. Het onderzoek naar de oorzaak van
het faillissement wordt voortgezet.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraak van het faillissement waren er nog 9 personeelsleden in dienst.
2.2.

verslag 1

Oorzaak faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor het faillissement waren er 9 personeelsleden in dienst.
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2.3.
verslag 1

Datum ontslagaanzegging

De curator heeft ontslag aangezegd bij brief d.d. 18 mei 2015.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij telefonische en
schriftelijke contacten zijn onderhouden met de rechter-commissaris, werknemers en het UWV.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
verslag 1

De vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.
3.2

verslag 1

Hoogte hypotheek

Niet van toepassing
3.4

verslag 1

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing
3.3

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5

verslag 1

Er is op de locaties Hoogeveen en Reeuwijk een zeer beperkte hoeveelheid inventaris, klein
gereedschap en klein materiaal aangetroffen. De curator beschikt nog niet over administratie waaruit
zou moeten blijken welke bedrijfsmiddelen aanwezig zouden behoren te zijn. De curator heeft
aanwijzingen dat er bedrijfsmiddelen verdwenen zijn en zal hier verder onderzoek naar doen.
3.6

verslag 1

Verkoopopbrengst

Zie sub 6.5.
3.7

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing daar de bedrijfsmiddelen niet verpand zijn.
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3.8
verslag 1

Bodemvoorrecht fiscus

Er is sprake van een fiscale vordering uit hoofde van onder meer loon- en omzetbelasting. Met het
voorrecht van de fiscus zal derhalve op grond van het bepaalde in artikel 21 IW 1990 juncto artikel 57
lid 3 Fw rekening worden gehouden voor zover dat aan de orde mocht komen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.
Voorraden/onderhanden werk
3.9

verslag 1

Er is (nagenoeg) geen voorraad aangetroffen. Er is sprake van een vermoedelijke
onderhandenwerkenportefeuille van onbekende omvang en inhoud welke de curator verkocht heeft in
het kader van een tweetal “doorstart” transacties m.b.t. de vestigingen Hoogeveen en Reeuwijk (zie
sub 6.3).
3.10

verslag 1

Verkoopopbrengst

Zie sub 6.5.
3.11

verslag 1

Beschrijving

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.
Andere activa
3.12

verslag 1

Er zijn geen andere activa aangetroffen dan het immaterieel actief bestaande uit goodwill en de
handelsnaam.
3.13

verslag 1

Beschrijving

Verkoopopbrengst

Zie sub 6.2.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende en met de voorbereiding van verkoop verbandhoudende
werkzaamheden plaatsgevonden.
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verslag 1

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

Er zijn (vooralsnog) geen debiteuren aangetroffen. Het is de curator gebleken dat
debiteurenvorderingen onmiddellijk na uitvoering van een werk werden verkocht aan een
factoringmaatschappij.
4.2

verslag 1

Niet van toepassing.
4.3

verslag 1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

Niet van toepassing.
4.3.2.

verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
4.3.1

verslag 1

Opbrengst

Opbrengst boedel/pandhouder:

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Er zijn (vooralsnog) geen vorderingen van banken uit hoofde van kredietverlening bekend.
5.2

verslag 1

De vennootschap schijnt leaseovereenkomsten te hebben gesloten met betrekking tot bedrijfsauto’s
maar de curator beschikt nog niet over enige nadere informatie.
5.3

verslag 1

Beschrijving zekerheden

Het bestaan van eventuele zekerheden is de curator vooralsnog niet bekend.
5.4

verslag 1

Leasecontracten

Separatistenpositie

Niet van toepassing.
5.5

Boedelbijdragen
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verslag 1

Niet van toepassing.
5.6

verslag 1

Er hebben zich enkele crediteuren gemeld die een beroep doen op een door hen gemaakt
eigendomsvoorbehoud. Per geval wordt nagegaan of voor een rechtsgeldig beroep op
eigendomsvoorbehoud wordt voldaan aan de daaraan te stellen eisen en of de zaken nog aanwezig
zijn.
5.7

verslag 1

Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Hierop is tot dusverre geen beroep gedaan.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1
verslag 1

De werkzaamheden zijn op datum van het faillissement gestaakt en zijn niet voortgezet.
6.2

verslag 1

Exploitatie/zekerheden

Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Doorstart
6.3

verslag 1

Beschrijving

De curator heeft onmiddellijk na uitspraak van het faillissement getracht de activa bestaande uit
roerende (inventaris)zaken, vermoedelijk onderhanden werk en immaterieel actief te inventariseren
waarna deze zaken aan de diverse gegadigden die zich bij de curator hebben gemeld te koop zijn
aangeboden met het verzoek bij een bieding aan te geven of en zo ja hoeveel personeelsleden men
een (arbeids)overeenkomst zou willen aanbieden.
Er hebben zich 6 kandidaten bij de curator aangediend waarvan uiteindelijk twee een bieding hebben
uitgebracht. Een op de vestiging Reeuwijk en een op de vestiging Hoogeveen.
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Op basis van de uitgebrachte biedingen is verder onderhandeld hetgeen uiteindelijk met toestemming
van de rechter-commissaris tot overeenstemming heeft geleid waarna de twee vestigingen per 12 juni
2015 als een zelfstandige eenheid door de betrokken koper zijn voortgezet waarbij de koper van de
vestiging Hoogeveen de verplichting op zich heeft genomen om van het totale personeelsbestand
minimaal 4 mensen in dienst te nemen.
6.4
verslag 1

De curator heeft zich ingespannen om zo mogelijk een doorstart te verwezenlijken ondanks het feit dat
er eigenlijk onvoldoende administratieve informatie over het bedrijf beschikbaar was. De curator stond
daarbij voor de keuze om of vanwege het ontbreken van adequate informatie helemaal geen verkoop
te effectueren (omdat bij langer wachten de gegadigden zouden afhaken) of op basis van de zeer
summiere informatie toch zaken te doen om op die wijze nog enig actief in de boedel te genereren
(met het risico dat er geen correcte prijsvorming heeft plaatsgevonden). Met toe- en instemming van
de rechter-commissaris is de keuze voor de tweede optie gemaakt.
6.5

verslag 1

Opbrengst

De totale opbrengst bedraagt € 11.500,- vrij van BTW.
6.6

verslag 1

Verantwoording

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Vide 6.3. Er hebben tal van met de (voorbereiding van de) verkoop verband houdende
werkzaamheden
plaatsgevonden
zoals
inventarisatie,
onderhandeling,
opstellen
koopovereenkomsten, onderhouden van mondelinge en schriftelijke contacten met de gegadigden en
het afwikkelen van de activatransactie.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De curator kan hieromtrent nog geen definitief oordeel vellen. De administratie van de vennootschap
werd volgens de bestuurder in fysieke zin gevoerd en bewaard op het adres Jan Tinbergenstraat 14 te
Reeuwijk. Voor de digitale administratieve vastlegging werd gebruik gemaakt van het softwarepakket
Microstar. De curator beschikt nog steeds niet over de volledige administratie. De curator is nog
doende toegang tot en duidelijkheid over de gehele administratie te verkrijgen waarna kan worden
beoordeeld of aan de boekhoudplicht is voldaan.
7.2

verslag 1

Depot jaarrekeningen

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekeningen van de vennootschap vanaf de start van de
onderneming in 2008 niet gedeponeerd. Naar de voorlopig bevinding van de curator zijn er vanaf 2008
ook geen jaarrekeningen meer gemaakt en vastgesteld.
7.3

Controleverklaring accountant
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verslag 1

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
7.4

verslag 1

De curator moet hiernaar nog onderzoek doen.
7.5

verslag 1

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Uit hoofde van het hiervoor onder 7.2 vermelde en het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW vloeit voort
dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, dat wordt vermoed een belangrijke
oorzaak van het faillissement te zijn. Ook overigens zijn er aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur
aangetroffen.
De curator heeft de huidige bestuurder en de voormalige bestuurder inmiddels aansprakelijk gesteld.
Het onderzoek ten deze wordt voortgezet.
7.6

verslag 1

Paulianeus handelen

De curator heeft aanwijzingen voor paulianeus handelen aangetroffen. Het onderzoek ten deze wordt
voortgezet.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelvorderingen zullen naar alle waarschijnlijkheid beperkt blijven tot het salaris en de
verschotten van de curator, alsmede de huur en het loon vanaf de datum van het faillissement.
8.2

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 302.359,62, ter zake
vennootschapsbelastingen, loonheffingen, omzetbelastingen en motorrijtuigenbelastingen.
8.3

verslag 1

Preferente vorderingen van het UWV

Het UWV heeft tot dusverre nog geen vorderingen ingediend.
8.4

verslag 1

Preferente vorderingen van de fiscus

Andere preferente crediteuren

Tot dusverre is er één preferente vordering ingediend inzake de kosten faillissementsaanvrage ad
€ 1.549,00.
8.5

Aantal concurrente crediteuren
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verslag 1

verslag 1

Tot dusverre hebben 23 concurrente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag ad
€ 59.713,09. De factoringmaatschappij en het pensioenfonds moeten hun vordering tot een
totaalbedrag van ca € 150.000,- nog indienen.
8.1
Bedrag concurrente crediteuren
Zie sub 8.5.
8.2

verslag 1

Verwachte wijze van afwikkeling

Naar verwachting zal het faillissement te zijner tijd kunnen worden voorgedragen voor opheffing
wegens de toestand van de boedel.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden en er is schriftelijk en
telefonisch met de crediteuren gecorrespondeerd.

9.
verslag 1

De boedel is niet betrokken in procedures
9.1

verslag 1

Aard procedure

Niet van toepassing.
9.3

verslag 1

Naam wederpartij(en)

Niet van toepassing.
9.2

verslag 1

Procedures

Stand procedure

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
10.2

verslag 1

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de curator zich richten op de navolgende werkzaamheden:
- nadere inventarisatie van de boedel;
- nader onderzoek als bedoeld in de diverse hoofdstukken.
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10.3

Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal medio september 2015 worden ingediend.
Assen, 16 juni 2015

J.S. van Burg
curator
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