
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 2  Datum: 24 mei 2013 

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : B & S Projectmontage B.V. h.o.d.n. Sandas Montage 

Faillissementsnummer : 02/13/96 F 

Datum uitspraak : 29.01.2013 

Rechter-commsisaris : De heer mr H.W.P.J. Hopmans 

Gerechtssecretaris : Mevrouw A. Leijten-Verhoeven 

 

Curator : : mr P.E.A.M. Gerritse 

Faillissementsmedewerkster : mevrouw M. Smit 

E-mailadres faillissementsmedewerkster : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

 

Telefoon nummer : 013 – 544 45 45 

Fax nummer : 013 – 544 60 90  

E-mail adres curator : gerritse@gpadvocaten.nl  

 

 

 

Inleiding 

Montagebedrijf wat werkt in onder aanneming op eenheidsprijzen voor installateurs en 

systeemleveranciers voornamelijk in de elektrotechnische bedrijfstak. Aanleiding van het faillissement 

is het geringe aanbod van projecten in de utiliteitsmarkt, het geringe aanbod van werk voor 

installateurs, de keuze om niet uit te besteden omdat er te weinig werk voor het eigen personeel is. 

Prijsdruk door aanbod van buitenlandse arbeidskrachten en ZZP’ ers welke meegaan in de prijserosie. 

Tevens heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op een project in augustus 2012 met diverse 

gewonden en één zwaargewonde medewerker. Afwikkeling van het project heeft zware wissel 

getrokken op organisatie en ondernemer. Financieel is het nog niet volledig afgewikkeld. Rapportage 

van de arbeidsinspectie is nog niet verschenen en eventuele aansprakelijkheid is nog niet gesteld. 
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Algemeen 

Activiteiten onderneming : Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 

n.e.g. 

Omzetgegevens  : 2011 1,6 mio 

2012 1,6 mio 

Personeel gemiddeld aantal : 7 

 

Verslagperiode : 28.02.2013 – 24.05.2013 

Bestede uren in verslagperiode : Curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:     8 uur en 50  min. 

Faillissementsmedewerkster 

Mw. M. Smit:     5 uur en 30 min. 

Bestede uren Totaal :     37 uur en 35 min. 

 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : De heer A. Baeten is bestuurder van de besloten 

vennootschap B en S Projectmontage B.V.  

1.2  Winst en verlies : € 77.000,00 (2011). Verlies in 2012. 

1.3 Balanstotaal : P.m.  

1.4 Lopende procedures : Geen. 

1.5 Verzekeringen : Gebruikelijke verzekeringspolissen. 

1.6 Huur : De huurovereenkomst met betrekking tot de 

bedrijfsruimte aan de Kastanjelaan nr. 31 te Tilburg is 

op 05.02.2013 opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement : Aanleiding faillissement is het geringe aanbod van 

projecten in de utiliteitsmarkt, het geringe aanbod van 

werk voor installateurs, de keuze om niet uit te 

besteden omdat er te weinig werk voor eigen personeel 

is. Prijsdruk door aanbod van buitenlandse 

arbeidskrachten en ZZP’ers welke meegaan in 

prijserosie. 
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 7  

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 7 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 01.02.2013 

2.4 Toestemming r.c. : 01.02.2013 

 Werkzaamheden : - 

 

3. Activa 

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : - 

3.3 Hoogte hypotheek : - 

3.4 Boedelbijdrage : - 

3.5 Toestemming verkoop r.c. d.d. : - 

3.6.  Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.7 Beschrijving : N.v.t. 

3.8  Verkoopopbrengst : - 

3.9  Boedelbijdrage : - 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : - 

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : - 

3.12 Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Voorraden/ onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : Projecten welke nagenoeg gereed zijn worden 

afgewerkt in opdracht van de curator. Dit zijn: 

Promteg Uitgeest Van Gogh Museum Amsterdam 

Schneider Electric Breijer Techniek Deltares Delft. 

 

Projecten die net gestart waren zijn afgerond op 

verdiepingsniveau zijn overgedragen aan de 

opdrachtgever. 
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   Scheider Electric BAM Monarch II 

Schneider Electric Burgers Ergon Gelderse Vallei 

3.14 Verkoopopbrengst : P.m. 

3.15 Boedelbijdrage : - 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : 30.01.2013  

 Werkzaamheden : Controle / overleg. 

 

 Andere activa 

3.17 Beschrijving : - 

3.18 Verkoopopbrengst : - 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : - 

4.2 Opbrengst : - 

4.3 Boedelbijdrage : - 

  

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : - 

 Werkzaamheden : - 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : F. van Lanschot Bankiers N.V. 

B en S Projectmontage B.V. bankiert bij F. van Lanschot 

Bankiers N.V. te Tilburg. Het saldo bedraagt voor de 

rekening-courant rekening met rek. nr. 227354621 

€ 513,01 credit en voor G-rekening met rek. nr. 

990611787 met een saldo ad € 4.805,10 credit. 
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ING Bank N.V. 

Tevens bankiert zij bij de ING Bank N.V. onder de 

rekeningnummers 6254806 (rekening-courant rekening) 

en 990136892 (g-rekening). Het totaal saldo per 

07.02.2013 op de rekening-courant rekening bedraagt  

€ 27,48. 

5.2 Leasecontracten : Lease loopt via Baeten Projectmontage B.V. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht op vervoermiddelen. Erkend door curator. 

5.4 Separatistenpositie : Pandhouder Beheer en Beleggingsmaatschappij Van 

Gaal B.V. 

5.5 Boedelbijdragen : 10% van de opbrengst conform de Recofa-

voorwaarden. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Hagemeyer (Rexel), Müpro, Tecline en Riwal 

5.7 Reclamerechten : N.v.t. 

5.8 Retentierechten : Rüttchen Trucks and Cars B.V., Rüttchen 

Personenauto’s Breda B.V. en Stoomberg B.V. Bij de 

curator zijn diverse retentie rechten geclaimd. De 

curator heeft e.e.a. in onderzoek. Evenwel: er kan 

sowieso wegens de faillissementssituatie geen gevolg 

aan deze claims worden gegeven. De curator gaat over 

tot uitwinning.  

 Werkzaamheden : In onderzoek. Verkoop vervoermiddelen. 

 

6. Doorstart / voortzetten 

Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : N.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : - 

6.3 Toestemming voortzetting r.c.  :  - 

 Werkzaamheden : - 

 

Doorstart 

6.4 Beschrijving : N.v.t. 

6.5 Verantwoording : - 

6.6 Opbrengst : - 

6.7 Boedelbijdrage : - 
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6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Aan voldaan. De administratie over 2012 en 2013 is in 

goede orde aan de curator overhandigd. 

7.2 Depot jaarrekeningen : 2011 

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aan voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er geen 

aanwijzingen in dit verband aangetroffen.  

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er geen 

aanwijzingen in dit verband aangetroffen.  

 Werkzaamheden : Onderzoek, overleg bestuurder. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : P.m. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 25.321,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : P.m. 

8.4 Andere pref. crediteuren : P.m.  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 18 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 190.008,92 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: P.m. 

 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren is geschied. Inventarisatie 

en registratie vorderingen. 

 

9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : 6 – 12 maanden. 

9.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor. 

9.3 Indiening volgend verslag : 24.08.2013 

 Werkzaamheden : Onderzoek, overleg derden.  

  

 

         

    P.E.A.M. Gerritse 
    c u r a t o r 


