FAILLISSEMENTSVERSLAG

3.

Faillissement
Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Surseance nummer
Surseance datum
Curator
Rechter-commissaris

: Kelderman Techniek B.V.
: 08/210 F
: 24 juni 2008 (na surseance)
: 08/24 S
: 6 juni 2008
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr D.M.I. De Waele

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

: Uitvoeren van elektrotechnische werken
: 2007: € 994.000,-:9

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 29 oktober 2008 t/m 18 februari 2009
: 8,45
: 131,45

3.

Datum: 18 februari 2009

Activa
Voor een specificatie van de activa in de boedel wordt verwezen naar het bijgevoegde
financiële verslag (*).

Bedrijfsmiddelen
Ten opzichte van het voorgaande verslag hebben zich geen mutaties voorgedaan.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
In de vorderingen op de debiteuren die dateren van voor 1 maart 2008 is geen mutatie
van betekenis opgetreden.
Van de vorderingen op debiteuren die zijn ontstaan na 1 maart 2008 is inmiddels een
bedrag van € 45.186,93 in de boedel gevloeid. Een betaling van ruim € 30.000,-- is
binnenkort nog te verwachten. Voor het overige wordt incasso van de openstaande
vorderingen belemmerd door tal van verweren.
De incasso van de openstaande vorderingen wordt voortgezet voorzover dit zinvol is.

7.

Rechtmatigheid

7.5/6 Onbehoorlijk bestuur/Paulianeus handelen
Door de boedel is tegenover M. Kelderman Beheer B.V. aanspraak gemaakt op
restitutie van € 165.000,--. In een volgend verslag wordt hierop teruggekomen.
8.

Crediteuren
Voor een overzicht van de verschillende crediteuren wordt verwezen naar de
bijgevoegde crediteurenlijst (*).

8.1

Boedelvorderingen
Het UWV heeft terzake van overgenomen loonverplichtingen een aangepaste vordering
ingediend ten bedrage van € 24.424,33.

8.2

Preferente vordering van de fiscus
In de positie van de fiscus is nog geen verandering gekomen. Er is nog niet beslist op
het ingediende bezwaar betreffende de aanslag loonheffing mei 2008 ad € 7.934,--.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een nadere premievordering ingediend ten bedrage van € 5.474,68,
alsmede een vordering terzake van overgenomen loonverplichtingen ad € 35.922,89.

8.4

Andere preferente crediteuren
Het pensioenfonds Metaal en Techniek (MN Services) heeft een vordering ingediend
terzake van pensioenpremies werknemersdeel ten bedrage van € 8.549,35. Naar
verwachting zal deze vordering worden overgenomen door het UWV.

8.5/6 Concurrente crediteuren
De 62 concurrente crediteuren hebben gezamenlijk te vorderen een bedrag van
€ 162.098,15. Daarnaast is er een intercompany vordering van Wim Kelderman Beheer
B.V. ad € 165.000,--.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Deze is thans nog niet aan te geven.

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling
Deze is thans nog niet aan te geven.

9.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden komen in de volgende verslagperiode aan de orde:
- incasso debiteuren.
- nadere actie in verband met paulianeus handelen/bestuurdersaansprakelijkheid.

9.3

Indiening volgend verslag
18 mei 2009.

