
 

 

 

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) 

 

Datum: 20 mei 2016 Nummer: 1 

 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Peter Hendriks Beheer B.V., statutair gevestigd te Soest en 

kantoorhoudende te (3763 ZK) Soest aan de Disselboom 60 

(KvK-nummer: 32145674) 

 

Faillissementsnummer : F.05/16/297 

Datum uitspraak : 26 april 2016 

Curator : mr. J.S.W. Lucassen 

Rechter-commissaris : mr. A.M.T. Weersink 

 

Activiteiten onderneming : Holdingactiviteiten 

Omzetgegevens : 2012: € 2.885.233 

  2013: € 2.638.402 

  2014: € 2.422.873 

  2015: 

Personeel gemiddeld aantal : 0 

 

Saldo boedelrekening : Nihil 

 

Verslagperiode : 26 april 2016 t/m 19 mei 2016 

Bestede uren verslagperiode :  6 uur   

Bestede uren totaal : 6 uur  

 

 

 

1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

Peter Hendriks Beheer B.V. is opgericht op 22 januari 2009. Sinds de oprichting is de heer 

P. Hendriks enig bestuurder en aandeelhouder van Peter Hendriks Beheer B.V. 

 

Winst, verlies en balanstotaal  

 

Jaar Netto-omzet Winst / Verlies Balanstotaal 

2012 € 2.885.233 -/- € 8.105 € 1.586.118 

2013 € 2.638.402 -/- € 152.808 € 1.700.122 

2014 € 2.422.873 -/- € 174.921 € 1.516.957 

2015 Niet bekend Niet bekend Niet bekend 
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In de jaarstukken van Peter Hendriks Beheer B.V. zijn de geconsolideerde cijfers opgenomen 

dat wil zeggen dat ook de jaarcijfers van de twee dochtervennootschappen zijn meegenomen. 

De gefailleerde beheervennootschap had geen verdere activiteiten. Bij deze vennootschap was 

de heer Hendriks Directeur Groot-Aandeelhouder. De werkelijke omzet bij deze vennootschap 

was de maandelijkse management-fee die zij ontving van de twee dochtervennootschappen. 

 

Lopende procedures 

Niet aanwezig 

 

Verzekeringen 

Twee verzekeringen t.b.v. voertuigen die gebruikt worden ten behoeve van de twee 

dochtervennootschappen Bemmel DHZ B.V. en Elst DHZ B.V. Deze verzekeringen zijn tot op 

heden nog niet opgezegd vanwege het voortzetten van de twee doe-het-zelf markten Bemmel 

DHZ B.V. en Elst DHZ B.V. De premie is voldaan tot ultimo 2016 en de 

verzekeringsmaatschappij verleend nog dekking. Zodra de vestigingen niet meer voor risico van 

de boedel worden voortgezet dan worden de verzekeringsovereenkomsten opgezegd. 

 

Huur 

Niet aan de orde 

 

Oorzaak faillissement 

Deze vennootschap heeft twee dochtervennootschappen, in beide wordt een doe-het-zelf zaak 

geëxploiteerd. De bestuurder van deze twee vennootschappen heeft het faillissement hiervan 

moeten aanvragen omdat deze vennootschappen niet meer aan hun financiële verplichtingen 

konden voldoen. Dit betekende ook automatisch het faillissement van de holding omdat deze 

vennootschap haar inkomsten ontving vanwege de twee werkmaatschappijen.  

 

Bestede tijd: 2,6 uur  

 

2. Personeel 

Tijdens het faillissement was er slechts één werknemer in dienst van de Peter Hendriks Beheer 

B.V.  

 

Aantal in jaar voor faillissement 

Eén werknemer. 

 

Datum ontslagaanzegging 

24 mei 2016 

 

Bestede tijd: 0,1 uur  
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3. Activa 

Onroerende zaken  

Niet aanwezig. 

 

Voorraad en inventaris 

Niet aanwezig. 

 

Kasgeld / banksaldi 

Niet aanwezig. 

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Deze vennootschap heeft twee voertuigen in eigendom, een Mercedes bus en een Citroen 

Berlingo. Deze twee voertuigen worden beschikbaar gesteld aan de twee 

dochtervennootschappen te Elst en Bemmel. 

 

Verkoopopbrengst activa 

Nog niet bekend. 

 

Bestede tijd: 0,1 uur  

 

4. Debiteuren 

Niet aanwezig. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

In 2009 heeft ING aan deze vennootschap en aan haar twee dochtervennootschappen een 

compte joint financiering beschikbaar gesteld waarvoor alle drie vennootschappen hoofdelijk 

aansprakelijk zijn. Deze financiering groot € 1.600.000 afgerond is aangewend voor de aankoop 

van het actief dat ondergebracht is in de dochtervennootschap Elst DHZ bv en voor de 

inrichting van de dochtervennootschap Bemmel DHZ bv. Per datum faillissement bedraagt de 

totale vordering van ING afgerond € 800.000. 

 

Leasecontracten 

Niet aanwezig. Er was enkel een MKB brandstofpas en dit contract is opgezegd. 

 

Beschrijving zekerheden 

ING heeft bij het aangaan van de financiering de gebruikelijke zekerheden bedongen. Een 

pandrecht op de voorraad (voor zover eigendom van de vennootschappen en niet onder 

eigendomsvoorbehoud geleverd), inventaris en debiteuren. Daarnaast is ING een 

koopverklaring voorraden met Formido ( de franchisegever van de twee 

dochtervennootschappen) overeengekomen, zijn er twee leningen die de vennootschap is 

aangegaan met familieleden t.o.v. ING achtergesteld en is er een hypotheekrecht door de 
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bestuurder privé verstrekt op zijn woonhuis en een borgstelling afgegeven door de bestuurder in 

privé. 

 

Separatistenpositie 

ING maakt hiervan op dit moment geen gebruik. 

 

Boedelbijdragen 

In het kader van een mogelijke doorstart worden de twee voertuigen die verpand zijn aan ING 

ook meegenomen en hiervoor een boedelbijdrage afgesproken. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

In dit faillissement niet aan de orde. 

 

Reclamerechten 

Niet aan de orde. 

 

Retentierechten 

Niet aan de orde. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

Nu de twee doe-het-zelf zaken in het kader van het faillissement worden voortgezet, worden 

ook de voertuigen gebruikt. Dit is in overeenstemming met de pandhouder. 

 

Financiële verslaglegging 

Deze volgt zodra de voortzetting tijdens faillissement is geëindigd. 

 

Doorstart 

Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht in het kader van een doorstart bij de twee 

dochtervennootschappen in dat kader is het ook de bedoeling dat de twee voertuigen, actief in 

dit faillissement worden mee verkocht. 

 

Verantwoording 

Nog niet aan de orde. 

 

Opbrengst 

Nog niet aan de orde. 

 

Boedelbijdrage 

Nog niet bekend. 
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Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

Voor zover thans kan worden beoordeeld is aan de boekhoudplicht voldaan 

 

Depot jaarrekeningen 

De jaarrekening 2012 is op 24 juni 2014 gedeponeerd, de jaarrekening 2013 eveneens op 

24 juni 2014 en de jaarrekening 2014 op 29 maart 2016. De deponering van de jaarstukken 

heeft niet tijdig plaatsgevonden.  

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Een samenstellingsverklaring is voldoende bij deze vennootschap. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

De aandelen zijn bij oprichting van de vennootschap volgestort. 

 

Onbehoorlijk bestuur 

Moet nog onderzocht worden. 

 

Paulianeus handelen 

Moet nog onderzocht worden. 

 

Bestede tijd: 0,5 uur  

 

8. Crediteuren 

Boedelvorderingen 

Voorzover thans bekend de directe faillissementskosten 

 

Preferente vordering van de fiscus 

Er is nog geen vordering door de fiscus ingediend. 

 

Preferente vordering van het UWV 

Het UWV heeft geen vordering ingediend en de curator verwacht ook niet dat dit gaat gebeuren. 

 

Andere preferente crediteuren 

Vooralsnog niet bekend. 

 

Concurrente crediteuren 

Op dit moment heeft de curator op de crediteurenlijst enkel de vordering van de bank 

ad € 790.009,37 genoteerd. Er hebben zich nog geen andere concurrente crediteuren gemeld 

bij de curator. 
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Verwachte wijze van afwikkeling 

Dit faillissement zal hoogstwaarschijnlijk worden afgewikkeld wegens toestand van de boedel 

 

 

Bestede tijd: 0,2 uur  

 

9. Procedures 

Op dit moment spelen er geen procedures. 

 

Bestede tijd: - uur 

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

Op dit moment nog niet te zeggen. 

 

Plan van aanpak 

In de volgende verslagperiode zal de curator de volgende werkzaamheden verrichten: 

1. Inventariseren crediteuren 

2. Verkoop activa 

3. rechtmatigheidsonderzoek 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 20 augustus 2016. 

 

Bestede tijd: 2,5 uur  

 

Nijmegen, 20 mei 2016 

 

 

 

A.M.T. Weersink, 

curator 

 

 

 

 

 

 

Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om 

derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de 

curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die 

informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient 

zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn 

weergegeven. 


