
 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 3  Datum: 23 augustus 2013 

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : Baeten Projectmontage B.V. 

Faillissementsnummer : 02/13/97 F 

Datum uitspraak : 29.01.2013 

 

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans 

Gerechtssecretaris : mevrouw A. Leijten-Verhoeven 

 

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

Faillissement medewerkster : mevrouw M. van Hest-Smit 

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mailadres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissement medewerkster : faillissementen@gpadvocaten.nl  

 

Inleiding 

De doelomschrijving van curanda betreft 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 aanbod van 

werk voor installateurs en de  prijsdruk door aanbod van buitenlandse arbeidskrachten en ZZP’ ers 

welke meegaan in de prijserosie. 
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Algemeen 

Activiteiten onderneming : Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels, 

het voor eigen rekening en voor rekening van derden 

uitvoeren van projectmontage. 

Omzetgegevens  : € 2,6 mio (2011) 

€ 2,6 mio (2012) 

Personeel gemiddeld aantal : 7 

 

Verslagperiode : 25.05.2013 – 22.08.2013 

Bestede uren in verslagperiode : Curator en faillissementsmedewerkster 

mr P.E.A.M . Gerritse:   26 uur en 45 min. 

mr M.P. Poelman:     0 uur en 10 min.  

Mw. M. van Hest-Smit:      7 uur en 40 min. 

Bestede uren totaal verslagperiode :        34 uur en 35 min. 

Bestede uren totaal :      139 uur en 05 min. 

 

 

1. Inventarisatie  

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

vennootschap Baeten Projectmontage B.V. 

1.2  Winst en verlies :   €   66.000,00 (2011).  

- €   45.642,00 (verlies) (2012) 

1.3 Balanstotaal :   € 622.978,00 (2010) 

  € 699.785,00 (2011) 

1.4 Lopende procedures : Gallina N.V., Minderhout (B) Het betreffen volgens 

opgave van de bestuurder procedures in België. In 

onderzoek. Overleg met advocaat curanda en advocaat 

pij is lopende. De procedure is vooralsnog geschorst. 

1.5 Verzekeringen : De gebruikelijke verzekeringspolissen zijn gesloten en 

inmiddels door de curator beëindigd. 

1.6 Huur : De huurovereenkomst met betrekking tot de 

bedrijfsruimte aan de Tijvoortsebaan 81 te Goirle is op 

05.02.2013 met verkregen toestemming r.c. opgezegd. 

De bedrijfsruimte is per medio mei 2013 opgeleverd 
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aan de (hoofd) huurder. 

 

De huurovereenkomst met betrekking tot de 

woonruimte gelegen aan de Kasteel Lichtenbergstraat 

nr. 7 te Tilburg is met verkregen toestemming r.c. op 

05.02.2013 opgezegd. Oplevering heeft per 

faillissementsdatum plaatsgevonden.  

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 prijs 

erosie. 

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 : Ontslag is aangezegd. Overleg UWV / personeel. 

Afgerond. 

 

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 : Een recente taxatielijst van Troostwijk was ten tijde 

van de faillissementsdatum voorhanden. Gebruikelijke 
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kantoor inventaris alsmede gereedschappen en 

vervoermiddelen. Een en ander is deels aan een 

overname kandidaat verkocht en is deels middels 

een veiling verkocht. 

3.8  Verkoopopbrengst : P.m. 

3.9  Boedelbijdrage : Conform de Recofa voorwaarden. 

3.10  Bodemvoorrecht fiscus : P.m. In onderzoek.  

3.11 Toestemming verkoop r.c. d.d. : 26.02.2013 

3.12 Toestemming verkoop separatist : 26.02.2013 

 Werkzaamheden : Veiling via Daan Auctions B.V. 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.13  Beschrijving : Kuijpers project NKI te Amsterdam 

Kuijpers project Kennedyplein te Eindhoven 

Imtech project Laan van Spartaan te Amsterdam. De 

curator is met de bestuurder de heer A. Baeten in 

gesprek om zicht te krijgen op de stand van zaken 

en om de afwikkeling te begeleiden. Inmiddels zijn 

de opdrachten uitgevoerd en dient in samenwerking 

met de bestuurder te worden uit gefactureerd. 

Tevens dienen de gemaakte (‘toedoen criterium’) 

boedelkosten te worden geanalyseerd, beoordeeld 

en betaald. Facturatie heeft plaatsgevonden. 

3.14 Verkoopopbrengst : € 15.652,69 (3) 

3.15 Boedelbijdrage : P.m. Geen verpanding van vorderingen, derhalve n.v.t. 

(Zie ook 5.4) 

3.16 Toestemming verkoop r.c. : De r.c. heeft op 30.01.2012 toestemming verstrekt om 

de lopende projecten af te werken. De werk-

zaamheden zijn per 16.05.2013 afgerond.  

 Werkzaamheden : Inning facturen en inventarisatie en uitbetaling 

boedelkosten. 
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Andere activa 

3.17 Beschrijving : N.v.t. 

3.18 Verkoopopbrengst : - 

3.19 Toestemming verkoop r.c. : - 

 Werkzaamheden : - 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : € 188.776,98 

4.2 Opbrengst : P.m. 

4.3 Boedelbijdrage : - 

 Werkzaamheden : De debiteuren zijn aangeschreven. Onderzoek en 

incasso. 

 

5. Bank / Zekerheden 

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

Baeten Projectmontage B.V. bankiert bij F. van Lanschot 

Bankiers N.V. te Tilburg. Het saldo per 29.05.2013 

bedraagt voor de rekening-courant rekening met rek.nr. 

225577682 € 14,60 credit en het saldo per 22.05.2013 

bedraagt voor de G-rekening met rek.nr. 990602095  

€ 1.749,83 credit. 

 

ING Bank N.V. 

Curanda bankiert tevens bij de ING Bank N.V. onder  

rekeningnummer 6254959 (rekening-courant rekening) 

met een saldo ad € 10,50 per 03.07.2013 en onder 

rekeningnummer 990136906 (G-rekening) welke 

inmiddels is opgeheven.  

5.2 Leasecontracten : Strix Lease B.V. te Hoofddorp. 

5.3 Beschrijving zekerheden : Pandrecht op vervoermiddelen.  

5.4 Separatistenpositie : Beheer en Beleggingsmaatschappij Van Gaal B.V. 

claimt pandrecht op de activabestanddelen. De curator 

heeft verzocht om documentatie. Hieruit blijkt dat de 

vervoersmiddelen rechtsgeldig zijn verpand. 

5.5 Boedelbijdragen : - 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud : Hagemeyer, Rexel, Müpro, Tecline en Riwal. 

5.7 Reclamerechten : - 

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

Personenauto’s Breda B.V. en Stoomberg B.V. Het 

beroep op het retentie recht is door de curator 

afgegeven. De curator is tot uitwinning overgegaan.  

 Werkzaamheden : In onderzoek, verkoop bedrijfsmiddelen en 

vervoermiddelen, overleg derden. 

 

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 : Overname deel van de inventaris en voorraad. Vijf 

personeelsleden gaan mee. 

6.5 Verantwoording : Middels verslaglegging aan de r.c. 

6.6 Opbrengst : Geheim wegens concurrentie overwegingen. 

6.7 Boedelbijdrage : N.v.t. 

6.8 Toestemming doorstart r.c. d.d. : 26.02.2013 

 Werkzaamheden : Overleg, afronding. Afgerond. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Aan voldaan. De curator is in het bezit gesteld van de 

administratie over 2013 en 2012.  

7.2 Depot jaarrekeningen : De laatste gedeponeerde stukken betreffen de 

jaarstukken over 2011, die in 2012 volgens opgave 

bestuurder zijn gedeponeerd. Nader onderzoek 

volgt. Deponering heeft op 23.10.2012, derhalve 

tijdig, plaatsgevonden. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aan voldaan.  
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7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Naar de stand van heden zijn er 

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen.  

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

vooralsnog geen aanwijzingen die een zodanig 

(bestuurders-) handelen veronderstellen. 

 Werkzaamheden : Onderzoek administratie, overleg bestuurder. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : €     1.095,09 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : €   92.658,04 

8.3 Pref. vord. van het UWV : P.m. (nog geen vordering ingediend) 

8.4 Andere pref. crediteuren : 1 

8.5 Bedrag preferente crediteuren : €   23.347,80  

8.6 Aantal concurrente crediteuren : 66 

8.7 Bedrag concurrente crediteuren : € 594.473,78 

8.8 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 : 23.11.2013 

 Werkzaamheden : Onderzoek, overleg derden. 

  

 

         

      

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


