
 
 

 

 FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 12  Datum: 7 augustus 2017 

 

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-commissaris : Mevrouw mr M. Pellikaan 

Gerechtssecretaris : Mevrouw A. Leijten-Verhoeven 

 

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

Faillissementsmedewerker : mevrouw M. van Hest-Smit 

 

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  

E-mailadres faillissementsmedewerker : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Inleiding 

Als doelomschrijving in het Handelsregister staat vermeld: het verrichten van activiteiten op het 

gebied van een montagebedrijf. Curanda legt zich toe op het in (onder-) aanneming verrichten van 

werkzaamheden voor installateurs en systeemleveranciers in de elektrotechnische bedrijfstak.  

 

Oorzaak van het faillissement is het geringe aanbod van projecten in de utiliteitsmarkt, een sterk 

verminderd aanbod van werk voor installateurs en een afnemende prijs door aanbod van buitenlandse 

arbeidskrachten en ZZP’ ers die meegaan in de prijserosie. Verder heeft er een ernstig ongeval 

plaatsgevonden op een project in augustus 2012 met diverse gewonden en één zeer zwaargewonde 

medewerker. De afwikkeling van dat project heeft daardoor een zware wissel getrokken op de 

organisatie. Het project is verder zwaar verliesgevend geworden. Rapportage van de arbeidsinspectie 

is nog niet voorhanden. 

 

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl
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Algemeen 

Activiteiten onderneming : Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw.  

Omzetgegevens  : € 1,6 mio (2011) 

€ 1,6 mio (2012) 

Personeel gemiddeld aantal : 7 

 

Verslagperiode : 08.02.2017 – 07.08.2017 

Bestede uren in verslagperiode : Curator  

mr P.E.A.M. Gerritse:         03 uur en 35 min. 

Faillissementsmedewerkster 

Mw. M. van Hest-Smit:      00 uur en 10 min. 

Bestede uren totaal verslagperiode :          03 uur en 45 min. 

Bestede uren totaal :                  125 uur en 45 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 (winst)   (2011)  

 €   55.013,00 (verlies) (2012)  

1.3 Balanstotaal :  € 407.771,00            (2012) 

1.4 Lopende procedures :  Geen. 

1.5 Verzekeringen :  De gebruikelijke bedrijfsverzekeringspolissen. Deze 

 zijn inmiddels door de curator beëindigd. 

1.6 Huur : De huurovereenkomst met betrekking tot de  

bedrijfsruimte aan de Kastanjelaan nr. 31 te Tilburg is 

op 05.02.2013 met toestemming rechter-commissaris  

opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement :  De oorzaak van het faillissement is gelegen in het 

     geringe aanbod van projecten in de utiliteitsmarkt, het 

     geringe aanbod van werk voor installateur en de keuze 

     om niet uit te besteden omdat er te weinig werk voor 

     eigen personeel is. De prijs stond onder druk door het 

     aanbod  van buitenlandse arbeidskrachten en ZZP’ers 
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     die zorgden voor prijs erosie. 

 

     Verder heeft er een ernstig ongeval plaatsgevonden op 

     een project in augustus 2012 met diverse gewonden en 

     één zeer zwaargewonde medewerker. De afwikkeling 

     van dat project heeft een zware wissel getrokken op de 

     organisatie. Het project is mede daardoor zwaar 

     verliesgevend geworden. Rapportage van de arbeids- 

     inspectie is nog niet voorhanden. De curator heeft 

     geen verdere informatie ontvangen. 

 

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. : - 
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3.12 Toestemming verkoop separatist : - 

 Werkzaamheden : - 

 

 Voorraden/ onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : Een aantal projecten die nagenoeg gereed zijn, worden 

afgewerkt in opdracht van de curator. Dit zijn 

projecten ten behoeve van: 

Promteg Uitgeest B.V., Van Gogh Museum 

Amsterdam, Schneider Electric B.V. en Breijer 

Techniek Deltares B.V. te Delft. 

 

Projecten die nog niet of net opgestart waren, zijn 

afgerond op verdiepingsniveau en vervolgens 

overgedragen aan de opdrachtgever.   

Dit betreffen de projecten Schneider Electric B.V., 

BAM Monarch II B.V., Schneider Electric II B.V., 

Burgers Ergon B.V. en Gelderse Vallei. 

3.14 Verkoopopbrengst : € 12.703,91, ziende op 3 projecten. 

3.15 Boedelbijdrage : - 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : 30.01.2013  

 Werkzaamheden : Controle / overleg en incasso. De lopende projecten 

van Schneider Electric B.V. en Breijer Techniek 

Deltares B.V. zijn afgerond en met de boedel 

financieel afgewikkeld. Het project Van Gogh 

Museum Amsterdam lopende via PromTeg Uitgeest 

B.V. is ook afgerond, maar nog niet door PromTeg 

Uitgeest B.V. aan de boedel betaald. De curator heeft 

een en ander in onderzoek en voert overleg met de 

bestuurder van curanda. De debiteur betwist de 

openstaande vordering. De curator voert overleg met 

de bestuurder. 
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Andere activa 

3.17 Beschrijving : - 

3.18 Verkoopopbrengst : - 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : € 99.933,07 (7) 

4.2 Opbrengst : Tot op heden is er een bedrag ad € 74.336,85 

geïncasseerd, betrekking hebbende op 4 debiteuren. 

Twee debiteuren verkeren in staat van faillissement, 

welke faillissementen zijn opgeheven wegens gebrek 

aan baten. (€ 14.492,81) Eén debiteur heeft haar 

vordering verrekend. (€ 630,00) 

 4.3 Boedelbijdrage : N.v.t. 

  

 Procedure(s) 

4.4 Toestemming r.c. voor het  

 voeren van procedure(s) : N.v.t. 

 Werkzaamheden : De debiteuren zijn aangeschreven. Registratie van 

betalingen en het verwerken en beantwoorden van 

reacties. Incasso van de vordering ad € 10.473,41 op 

debiteur PromTeg B.V.  

 

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 van de rekening-

courant rekening met rek. nr. 227354621 bedraagt € 1,49 

credit per 31.07.2013 en van de G-rekening met rek. nr. 

990611787 bedraagt het saldo € 150,00 credit per 

22.05.2013. Beide rekeningen zijn beëindigd. 
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ING Bank N.V. 

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

rekeningnummer 6254806 (rekening-courant rekening) 

met een saldo ad € 8,69 (debet) en onder rekeningnummer 

990136892 (G-rekening). Beide rekeningen zijn 

beëindigd.   

5.2 Leasecontracten : N.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : - 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.7 Reclamerechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.8 Retentierechten : N.v.t. 

 Werkzaamheden : - 

 

6. Voortzetten / doorstart  

 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 : - 

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

 Werkzaamheden : - 
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Aan voldaan. De administraties over 2012 en 2013 zijn 

in goede orde aan de curator overhandigd. 

7.2 Depot jaarrekeningen : 2011, derhalve tijdig. 

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 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurs-) handelen veronderstellen.  

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

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurs-) handelen veronderstellen.  

 Werkzaamheden : Afgerond. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : €   78.680,97 (UWV) 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : €   57.806,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : €   42.305,48 

8.4 Andere pref. crediteuren : 1 

8.5 Bedrag preferente crediteuren : €   27.492,16  

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 25 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 298.068,14 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling: P.m. 

 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren is geschied. Inventarisatie en 

registratie vorderingen. 
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9. Overig 

9.1  Termijn afwikkeling faill. : Thans niet te voorzien in verband met incasso 

debiteuren. 

9.2  Plan van aanpak : Zie hiervoor.  

9.3 Indiening volgend verslag : 07.02.2018 

 Werkzaamheden : Zie hiervoor.  

  

 

         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage(n):  - afschrift boedelrekening nr. 0068 d.d. 05.07.2017 

     - tussentijds financieel verslag 11 d.d. 07.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag op de voet van art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel en derden 

worden door middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door 

derden geen rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te 

nemen, waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook 

van bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen. 

 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg.  

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

 

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl

