
 

 

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

 

Datum: 17 februari 2017 Nummer: 4 

 

 

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: zijn de jaarstukken niet opgemaakt. De 

  omzetgegevens over 2012 t/m 2014 betreffen 

geconsolideerde cijfers waarin de omzet van Elst 

DHZ bv en Bemmel DHZ bv ( de twee 

dochtervennootschappen)is meegenomen. 

Personeel gemiddeld aantal :  de DGA was een arbeidsovereenkomst 

   overeengekomen met Peter Hendriks Holding bv 

 

Saldo boedelrekening : € 1.130,27  

 

Verslagperiode : 18 november 2016 t/m 16 februari 2017  

Bestede uren verslagperiode : 1,2 uur   

Bestede uren totaal : 16,1 uur  

 

 

De curator zal in dit faillissementsverslag uitsluitend de relevante ontwikkelingen 

gedurende de verslagperiode bespreken. Voor het overige verwijst de curator naar 

zijn eerdere faillissementsverslagen van 20 mei 2016, 18 augustus 2016 en 

18 november 2016. 
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1. Inventarisatie 

Directie en Organisatie 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2. 

 

Winst, verlies en balanstotaal  

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2.  

 

Lopende procedures 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Verzekeringen 

Afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Huur 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Oorzaak faillissement 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

2. Personeel 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

3. Activa 

Onroerende zaken  

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Voorraad en inventaris 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Kasgeld / banksaldi 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Overige bedrijfsmiddelen 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3. 
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Verkoopopbrengst activa 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

4. Debiteuren 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

5. Bank/Zekerheden 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Leasecontracten 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslag 3. 

 

Beschrijving zekerheden 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2. 

 

Separatistenpositie 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Boedelbijdragen 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Reclamerechten 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Retentierechten 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

6. Doorstart/voortzetten 

Voortzetten 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 
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Doorstart 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Verantwoording 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Opbrengst 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Boedelbijdrage 

Dit punt is afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

7. Rechtmatigheid 

Boekhoudplicht 

In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek wordt meegenomen of aan de 

boekhoudplicht op voldoende wijze is voldaan. Tijdens het onderzoek is gebleken 

dat er aanvullende administratieve informatie beschikbaar moest komen. Aan de 

bestuurder en haar accountant is verzocht deze aan te leveren. Het heeft enige tijd 

geduurd voordat de stukken door de curator ontvangen zijn. Eerst medio januari 

2017 zijn deze digitaal toegezonden. Thans wordt het onderzoek verder vervolgd. 

 

Depot jaarrekeningen 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2. 

 

Goedkeuringsverklaring accountant 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Stortingsverplichting aandelen 

Afgewikkeld, zie verslagen 1 en 2. 

 

Onbehoorlijk bestuur 

Dit onderzoek vindt thans plaats. Vanwege de vertraging in het toezenden van 

aanvullende administratieve bescheiden is dit onderwerp nog niet afgerond. 
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Paulianeus handelen 

Hiervoor geldt hetzelfde als gemeld onder boekhoudplicht en onbehoorlijk bestuur. 

 

Bestede tijd: - uur  

 

8. Crediteuren  

Boedelvorderingen 

Voor zover thans bekend de directe faillissementskosten. 

 

Preferente vordering van de fiscus 

De vordering van de fiscus is na bezwaar verminderd tot € 1.094,00. 

 

Preferente vordering van het UWV 

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

gaat gebeuren. 

 

Andere preferente crediteuren 

De curator verwacht geen andere preferente crediteuren. 

 

Concurrente crediteuren 

De curator heeft thans de vorderingen van drie concurrente crediteuren voorlopig 

erkend voor een totaalbedrag van € 181.155,53, waarin inbegrepen de 

restantvordering van de bank ad € 177.564,51.  

 

Verwachte wijze van afwikkeling 

Dit faillissement zal hoogstwaarschijnlijk worden afgewikkeld wegens toestand van 

de boedel. 

 

Bestede tijd: 0,1 uur  

 

9. Procedures 

Geen wijzigingen, zie verslagen 1 en 2. 

 

Bestede tijd: - uur 

 

10. Overig 

Termijn afwikkeling faillissement 

De afwikkeling van dit faillissement hangt mede af van de uitkomsten van het 

oorzakenonderzoek. 
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Plan van aanpak 

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

1. Inventariseren crediteuren 

2. Verkoop activa 

3. Rechtmatigheidsonderzoek 

 

Punten 1 en 2 zijn afgewikkeld. Nu de verzochte stukken vertraagd zijn 

aangeleverd neemt punt 3 nog enige tijd in beslag. Waarschijnlijk kan in het 

volgende verslag nadere informatie worden verstrekt. 

 

Indiening volgend verslag 

Het volgende verslag zal worden ingediend op 17 augustus 2017. 

 

Bestede tijd: 1,1 uur  

 

Nijmegen, 17 februari 2017  

 

 

 

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. 


