FAILLISSEMENTSVERSLAG

7.

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

: Kelderman Techniek B.V.
: F.5/08/210
: 24 juni 2008 (na surseance)
: S.5/08/24
: 6 juni 2008
: Mr I.J.G.H. Hage
: Mr S.S. Van Nijen

Activiteiten onderneming
Omzetgegevens
Personeel gemiddeld aantal

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

Saldo boedelrekening

: € 7.971,76

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

: 21 juni 2013 t/m 4 juni 2014
: 47,10 uren
: 372,45 uren

7.

Datum: 4 juni 2014.

Rechtmatigheid

7.5/6 Onbehoorlijk bestuur/Paulianeus handelen
Door de boedel is een procedure aanhangig gemaakt tegen de voormalige bestuurder
van gefailleerde M. Kelderman Beheer BV en de bestuurder van laatstgenoemde in
privé terzake van onbehoorlijk bestuur resp. paulianeus handelen.
Bij vonnis van de rechtbank te Arnhem d.d. 31 oktober 2012 zijn betrokkenen hoofdelijk
veroordeeld tot voldoening van het tekort in het faillissement, nader op te maken bij
staat. Er is hoger beroep ingesteld. Binnenkort wordt arrest verwacht.
8.

Crediteuren

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
De vorderingen van de fiscus belopen in totaal € 38.063.

8.3

Preferente vordering van het UWV
Het UWV heeft een 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 € 3.047,43 Naar
verwachting zal deze vordering worden overgenomen door het UWV.

8.5/6 Concurrente crediteuren
Op 25 april 2013 heeft een verificatievergadering plaatsgevonden. Van het totaal aan
concurrente vorderingen ad € 437.488,51 is voor een bedrag van € 196.712,65
geverifieerd. Een vordering ad € 15.040,86 is voor renvooi verwezen naar de rol van 24

juli tussen een tweetal crediteuren onderling. Geen van beide partijen is verschenen,
zodat laatstgenoemde vordering als geverifieerd wordt aangemerkt. Het totaal van de
geverifieerde concurrente vorderingen bedraagt € 211.753,51. De resterende
vorderingen ten bedrage van € 225.735 zijn onderwerp van geschil in de hiervoor sub.
7 vermelde procedure en zijn daarom nog niet geverifieerd.
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
In de komende verslagperiode is de procedure in hoger beroep aan de orde.

9.3

Indiening volgend verslag
4 december 2014
Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

