Eerste verslag in de voorlopige surseance van betaling (ex art. 227 Fw.)
Datum: 19 januari 2017

Gegevens onderneming

Nummer: 1

: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, Steigerbouw 2000 B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6538
SL) Nijmegen aan de Zwanenveld 9184 (KvKnummer: 09110921), hierna te noemen
“Steigerbouw 2000”

Surseancenummer

: C/05/16/34 S

Datum uitspraak

: 21 december 2016

Bewindvoerder

: mr. C.F.H. Donners

Rechter-commissaris

: mr. E. Schippers

Activiteiten onderneming

: Steigerbouw

Omzetgegevens

: 2014 t/m 2016 nihil
2013

€ 64.571

2012

€ 28.990

Personeel gemiddeld aantal

: 0

Saldo boedelrekening

: Nihil

Verslagperiode

: 21 december 2016 t/m 18 januari 2017

Bestede uren verslagperiode : 16,2 uur
Bestede uren totaal

1.

: 16,2 uur

Inventarisatie

Directie en Organisatie
Steigerbouw 2000 is opgericht op 24 mei 2006. Vanaf de oprichting zijn Janssen &
Jacobs Holding B.V. en Tel & Van Doorn Holding B.V. , beide gevestigd te Nijmegen,
enig bestuurder en aandeelhouder van Steigerbouw 2000. Enig bestuurder en
aandeelhouder van Janssen & Jacobs Holding B.V. is de heer H.L. Janssen, hierna te
noemen “Janssen”, en enig aandeelhouder en bestuurder van Tel & Van Doorn
Holding B.V. is de heer J. Tel, hierna te noemen “Tel”.
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Winst, verlies en balanstotaal
De laatste jaarrekening die is opgesteld, heeft betrekking op het jaar 2012. In dit
jaar is een winst gerealiseerd van € 28.990 en bedroeg het balanstotaal € 321.983.
Vanaf het jaar 2013 zijn de bedrijfsactiviteiten gestaakt en vooralsnog zijn er over
deze periode geen cijfers voorhanden.
Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.
Verzekeringen
Er zijn geen lopende verzekeringen.
Huur
Er zijn geen lopende huurovereenkomsten.
Oorzaak surseance
Janssen en Tel hebben tegenover de bewindvoerder verklaard dat zij gedurende het
jaar 2012 onenigheid met elkaar hebben gekregen. De exacte oorzaak hiervan
wordt nader door de bewindvoerder onderzocht. Als gevolg van deze onenigheid
hebben Janssen en Tel besloten om hun samenwerking te beëindigen en zijn zij
beiden, via een nieuw opgerichte vennootschap, zelfstandig steigerbouwactiviteiten
gaan verrichten. Dientengevolge heeft Steigerbouw 2000 vanaf begin 2013 geen
omzet meer gerealiseerd en zijn de bedrijfsactiviteiten volledig stil komen te liggen.
Janssen heeft verklaard dat hij alle activa van Steigerbouw 2000 heeft verkocht om
hiermee schulden van Steigerbouw 2000 te voldoen.
Medio 2016 hebben Janssen en Tel gesproken over een mogelijke overname van de
aandelen die Tel houdt in Steigerbouw 2000 door Janssen. Aangezien deze
besprekingen niet hebben geleid tot een aandelentransactie en, volgens Tel,
Janssen niet wilde meewerken aan het aanvragen van een faillissement, heeft Tel
uiteindelijk de rechtbank verzocht om aan Steigerbouw 2000 surseance van
betaling te verlenen voor de duur van anderhalf jaar.
Bestede tijd: 9,1 uur
2.

Personeel

Aantal ten tijde van surseance/aantal in jaar voor surseance
Janssen en Tel hebben tegenover de bewindvoerder verklaard dat Steigerbouw
2000 nooit personeel in dienst heeft gehad. Steigerbouw 2000 zou uitsluitend
gebruik hebben gemaakt van de inzet van ZZP-ers.
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Datum ontslagaanzegging
Niet van toepassing.
Bestede tijd: - uur
3.

Activa

Onroerende zaken
Niet aangetroffen.
Voorraad en inventaris
Begin 2012 zou Steigerbouw 2000 nog een auto en steigermateriaal in eigendom
hebben gehad. Janssen heeft tegenover de bewindvoerder verklaard dat hij deze
activa heeft verkocht om hiermee schulden van Steigerbouw 2000 te voldoen.
Kasgeld / banksaldi
De bewindvoerder heeft geen kasgeld of positieve banksaldi aangetroffen.
Overige bedrijfsmiddelen
Er zou nog sprake zijn van één aanhanger, die eigendom is van Steigerbouw 2000.
De bewindvoerder onderzoekt dit.
Verkoopopbrengst activa
Vooralsnog nihil.
Bestede tijd: - uur
4.

Debiteuren

Volgens Janssen en Tel zou geen sprake meer zijn van handelsdebiteuren. Wel zou
sprake zijn van een rekening-courantvordering op Janssen & Jacobs Holding B.V.
ter hoogte van circa € 200.000. Blijkens de jaarrekening 2012 zou er tevens sprake
zijn van een rekening-courantvordering van ruim € 40.000 op Tel & Van Doorn
Holding B.V. Tel heeft zich ter zake op het standpunt gesteld dat dit niet juist is en
dat Tel & Van Doorn Holding B.V. per saldo een vordering heeft op Steigerbouw
2000.
Bestede tijd: - uur
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5.

Bank/Zekerheden

Vordering van de bank(en)
Er zou sprake zijn van een vordering van ING Bank van ruim € 140.000. ING Bank
heeft deze vordering vooralsnog niet bij de bewindvoerder ingediend. ING Bank
heeft de bewindvoerder uitsluitend laten weten dat de bankrekening van
Steigerbouw 2000 al in 2015 is opgeheven.
Leasecontracten
De bewindvoerder heeft geen leasecontracten aangetroffen.
Beschrijving zekerheden
Zowel Janssen als Tel in privé staan ieder voor een bedrag van € 50.000 borg
jegens ING Bank. Andere zekerheden zijn bij de bewindvoerder niet bekend.
Separatistenpositie
Vooralsnog niet van toepassing.
Boedelbijdragen
Vooralsnog niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud, reclamerechten en retentierechten
Niet van toepassing.
Bestede tijd: 0,2 uur
6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten/Doorstart
Aangezien de bedrijfsactiviteiten van Steigerbouw 2000 al meerdere jaren
stilliggen, is een voortzetting/doorstart niet aan de orde.
Bestede tijd: - uur
7.

Rechtmatigheid

De bewindvoerder heeft vooralsnog slechts een beperkt deel van de boekhouding
van de bestuurders van Steigerbouw 2000 ontvangen. De bewindvoerder zal de
boekhouding nader onderzoeken.
Bestede tijd: 0,5 uur
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8.

Crediteuren

Boedelvorderingen
Naast het salaris van de bewindvoerder verwacht de bewindvoerder geen
boedelvorderingen.
Preferente vorderingen
Op dit moment zijn er nog geen preferente vorderingen bij de curator bekend.
Concurrente crediteuren
Volgens opgave van Tel zou Steigerbouw 2000 een schuld hebben aan ING Bank ter
hoogte van € 143.138, een schuld aan Tel & Van Doorn Holding B.V. van € 7.850,
een schuld aan Tel in privé van € 1.250 en een schuld aan de boekhouder van
Steigerbouw 2000 van € 1.058,75.
Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.
Bestede tijd: 0,2 uur
9.

Procedures

Niet van toepassing.
Bestede tijd: - uur
10.

Overig

Vooruitzichten
Op basis van de huidige stand van zaken zal de bewindvoerder zich op korte
termijn genoodzaakt zien om de rechtbank te verzoeken de surseance van betaling
in te trekken.
De bewindvoerder heeft kort voor het opstellen van dit verslag hierover een
bespreking gevoerd met Janssen en Tel. Janssen en Tel hebben aan de
bewindvoerder aangegeven dat zij de mogelijkheden wensen te onderzoeken om te
voorkomen dat Steigerbouw 2000, na intrekking van de surseance, in staat van
faillissement wordt verklaard. Aangezien de ondernemingsactiviteiten al jaren stil
liggen en er om die reden geen reden is voor de bewindvoerder om het
intrekkingsverzoek per direct in te dienen, heeft de bewindvoerder Janssen en Tel
de mogelijkheid geboden om afspraken te maken die ertoe zouden kunnen leiden
dat een faillissement kan worden voorkomen.
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Plan van aanpak
De bewindvoerder wacht de berichtgeving van Tel en Janssen af en zal vervolgens
de rechtbank verzoeken de surseance in te trekken.
Indiening volgend verslag
Indien de surseance zal worden voortgezet, zal het volgende verslag over drie
maanden worden ingediend.
Bestede tijd: 6,2 uur

Nijmegen, 19 januari 2017

C.F.H. Donners,
bewindvoerder

