
Algemeen

Gegevens onderneming

Brandsma Vorkheftrucks B.V. zaakdoende aan de Nieuw-Mathenesserstraat 30 te (3113 
AH) Schiedam, statutair gevestigd te Rotterdam.

Activiteiten onderneming

Blijkens het handelsregister: Verhuur en lease van machines en installaties voor de 
bouw. Verkoop, verhuur, leasing, service, onderdelen van interne transportmiddelen.

Naar de curator begrijpt van de bestuurder zijn de meeste van deze activiteiten de 
laatste jaren afgebouwd. Feitelijk bestonden de werkzaamheden in de aanloop naar het 
faillissement nog slechts uit het verrichten van onderhoud aan (in het bijzonder) 
vorkheftrucks en het leveren van onderdelen en verrichten van reparaties aan 
vorkheftrucks.

De curator onderzoekt welke activiteiten op welk moment zijn afgebouwd en welke 
activiteiten recent nog warden uitgevoerd.

Omzetgegevens

Onbekend. De aangetroffen administratie geeft hierin onvoldoende inzicht.

Personeel gemiddeld aantal

Vijf personeelsleden.

Saldo einde verslagperiode

1461,08

Verslagperiode

Van 15 maart 2016 tot en met 15 april 2016

Bestede uren in verslagperiode

66:35 uur waarvan
14:17 uur 21,5% curator
19:38 uur 29,5% medewerker
32:40 uur 49% faillissementsmedewerkers

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000004443:F001

15-03-2016

mr.  de Winkel

Curator: mr. G.J. Schras

Insolventienummer: F.10/16/153
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Bestede uren totaal

Idem.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De drie broers Brandsma zijn aandeelhouder van Handelsonderneming Brandsma B.V.. 
Laatstgenoemde vennootschap is 100% aandeelhouder van de thans gefailleerde 
vennootschap.

Bestuurder van de vennootschap op het moment van faillissement is de heer Oebele 
Brandsma.  

1.2 Winst en verlies

De administratie geeft onvoldoende inzicht in deze cijfers.

1.3 Balanstotaal

De administratie geeft onvoldoende inzicht in deze cijfers.

1.4 Lopende procedures

De curator heeft vernomen dat er een tweetal procedures tegen de vennootschap lopen.

1.5 Verzekeringen

De gebruikelijke verzekeringen zullen op korte termijn worden opgezegd.

1.6 Huur

De curator heeft geen huurovereenkomst tussen gefailleerde en de 
Handelsonderneming Brandsma B.V., eigenaar van het (inmiddels beëindigde) 
erfpachtsrecht, aangetroffen. Naar verluidt zouden de erfpachtscanon en de 
hypothecaire verplichtingen rechtstreeks door gefailleerde worden voldaan.

De curator onderzoekt dit nader.

1.7 Oorzaak faillissement

In onderzoek.
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens opgave van de bestuurder waren er ten tijde van het faillissement vijf 
werknemers. De curator trof over de maand februari zeven loonstroken en heeft al die 
zeven personen zekerheidshalve met verlof van de rechter-commissaris ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Negen.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 21 maart 2016 is het personeel ontslag aangezegd.

Een werknemer is in de aanloop naar het faillissement reeds ontslagen. Ook voor deze 
ex-werknemer heeft de curator melding gedaan bij het UWV.

2.4 Werkzaamheden

Met een vertegenwoordiger van het UWV is overleg gevoerd over het ontslag. Vanuit de 
administratie van gefailleerde zijn de benodigde gegevens aangeleverd om de intake 
door het UWV te faciliteren. 
Het UWV heeft aangegeven de werknemers individueel bij haar op kantoor uit te 
nodigen. 
Voor dit onderdeel zijn geen verdere bijzondere werkzaamheden voorzien.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Onderzoek naar eventuele regresvorderingen uit hoofde van door gefailleerde gedane 
betalingen ter zake de onroerende zaken van Handelsonderneming Brandsma B.V.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Ter plaatse werd een kantoor aangetroffen met een verouderde inventaris. In de  
bedrijfshal bevindt zich een ingerichte werkplaats met onder andere een 4-koloms 
hefbrug. De curator heeft een taxatie uit laten voeren.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Nog geen.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Hiervan is sprake nu er naar verwachting een fiscale schuld is.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator onderzoekt de omvang van de bedrijfsmiddelen en tracht de aangetroffen 
bedrijfsmiddelen te verkopen.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Ter plaatse werden voorraden grotendeels afgekeurd materiaal aangetroffen alsmede 
een partij reserveonderdelen voor specifieke vorkheftrucks. 

De curator heeft de voorraden laten taxeren.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog geen.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Nog geen.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Aan de hand van de aangetroffen administratie en van diverse betrokkenen verkregen 
informatie onderzoekt de curator de omvang van de voorraad en/of het onderhanden 
werk. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

a. Door de curator is een kistje met contant geld meegenomen dat is afgestort op de 
boedelrekening.
b. ING Bank heeft aangegeven dat er een rekening wordt aangehouden met een gering 
positief saldo. De curator heeft aanspraak gemaakt op overbooking hiervan naar de 
faillissementsrekening.
c. Ook bij de Rabobank zou nog een gering saldo resteren. Ook deze rekening wordt 
afgewikkeld.
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

In de kas werd € 214,30 aangetroffen. Deze is afgestort.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De curator zal aan de hand van het boekenonderzoek bezien of er nog andere activa is.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Dit is momenteel nog niet geheel duidelijk. De curator heeft enkele debiteuren waar 
door de belastingdienst beslag was gelegd aangeschreven om te melden dat slechts 
bevrijdend aan de boedel kan worden betaald.

4.2 Opbrengst

€ 1.461,00

4.3 Boedelbijdrage

In verband met de eventuele pandrechten van de Deutsche Bank, overlegt de curator 
met de bank over afwikkeling en een boedelbijdrage.

4.4 Werkzaamheden

- Nader onderzoek administratie.
- Overleg met pandhouder.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Deutsche Bank heeft aangegeven een vordering van € 1.327.731,65 te hebben op de 
gefailleerde vennootschap uit hoofde van een verstrekt krediet "onder solidair 
bestand". De bank heeft ter meerdere zekerheid een groot aantal zekerheden bedongen 
van de gefailleerde vennootschap en de gelieerde vennootschappen.

5.2 Leasecontracten

In onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden

Deutsche Bank heeft hypothecaire zekerheid gevestigd op onroerende zaken van 
gelieerde vennootschappen. Daarnaast heeft deze bank aanspraak gemaakt op een 
surplusgarantie van ABN AMRO Lease NV, een tweede pandrecht op bedrijfsinventaris 
en voorraden. Bovendien stelt de bank pandrecht te hebben op vorderingen.
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5.4 Separatistenpositie

Zie hiervoor.

5.5 Boedelbijdragen

Nog niet bekend.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hiervan is de curator nog niet gebleken.

5.7 Retentierechten

Hiervan is de curator nog niet gebleken.

5.8 Reclamerechten

Hiervan is de curator nog niet gebleken.

5.9 Werkzaamheden

De curator onderzoekt de separatistenpositie van de bank en die van de 
leasemaatschappijen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Het boekhoudkantoor dat in het verleden de verwerking van de in-house gevoerde 
administratie heeft verwerkt heeft aangegeven daar sinds 2013 mee te zijn gestopt. Er is 
sedertdien dus wel een boekhouding gevoerd, maar deze geeft onvoldoende inzicht in 
de rechten en plichten van de vennootschap. Reeds nu is geconstateerd dat van drie 
vennootschappen (Brandsma Vorkheftrucks B.V., Handelsonderneming Brandsma B.V. 
en Kibranop B.V.) een gezamenlijke administratie werd gevoerd. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die over 2010. Deze werd op 31 januari 2013 
gedeponeerd. Veel te laat dus. 
Daarna is er niets meer gedeponeerd.
Aan de deponeringspicht is aldus niet voldaan.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele vordering uit hoofde van volstorting zou al lang zijn verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

In onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen

In onderzoek.
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7.7 Werkzaamheden

De curator heeft een deel van de administratie reeds veiliggesteld en heeft inmiddels  
toegang gekregen tot het online systeem van Exact online.

Daaruit blijkt reeds dat de rechten en verplichtingen van gefailleerde niet aanstonds 
kunnen worden gekend. De curator onderzoekt in de komende verslagperiode de 
administratie.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

PM + enkele door de curator aangegane verplichtingen (taxateur, griffierecht etc.)

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Van de belastingdienst is opgave van haar vordering gevraagd, mede nu er in ieder 
geval een fiscale eenheid bestond voor de omzetbelasting. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

PM

8.4 Andere pref. crediteuren

Voor een ex-werknemer meldt het CNV deze waarschijnlijk nog aanvullende 
vorderingen heeft. Hierover is afgesproken dat eerst de afrekening van het UWV wordt 
afgewacht.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden negen.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

1.331.956,33 (grotendeels bankschuld)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet te overzien.

8.8 Werkzaamheden

Nu de administratie niet goed is bijgewerkt zijn nog niet alle crediteuren aangeschreven 
omdat gegevens ontbreken. De curator tracht zo spoedig mogelijk de benodigde 
gegevens voor het aanschrijven van de crediteuren compleet te krijgen. 
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9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Nog niet bekend.

9.2 Aard procedures

Idem.

9.3 Stand procedures

In onderzoek

9.4 Werkzaamheden

De curator is benaderd met de mededeling dat er tegen gefailleerde twee procedures 
lopen en voert hierover overleg.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet te overzien.

10.2 Plan van aanpak

- verkoopinspanningen 
- boekenonderzoek
- onderzoek rol en positie (ex) bestuurders
- inventarisatie schuldenlast
- overleg met bank over haar gestelde zekerheden en afwikkeling

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen drie maanden na heden.

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak.
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