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mr D.D. Dielissen-Breukers

Algemene gegevens
Naam onderneming
TCS Poedercoating B.V.

16-04-2018
1

Dit is het eindverslag.

09-09-2019
4

Gegevens onderneming
Adres: Rijt 17, 5575 CD Luyksgestel

16-04-2018
1

KVK-nummer: 63214474
Datum van oprichting: 28-04-2015

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: algemene metaalbew erking;
oppervlaktebehandeling en bekleiding van metaal.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: poedercoating.

Financiële gegevens

16-04-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 37.882,00

€ -124.731,00

€ 170.467,00

2016

€ 488.407,00

€ -70.829,00

€ 186.931,00

2017

€ 628.635,41

€ -163.010,57

€ 331.654,13

Toelichting financiële gegevens
De financiële stukken moeten deels nog w orden ontvangen.

16-04-2018
1

De administratie is inmiddels ontvangen.
Over 2017 zijn uitsluitend conceptcijfers beschikbaar.

17-09-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

16-04-2018
1

Toelichting
Er w aren 9 w erknemers in dienst bij gefailleerde.

Boedelsaldo
€ 0,00

16-04-2018
1

€ 23.034,97

17-09-2018
2

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
€ 29.119,96

12-03-2019
3

Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.
€ 23.271,09
Toelichting
In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode

09-09-2019
4

Verslagperiode
van
20-3-2018

16-04-2018
1

t/m
13-4-2018
van
14-4-2018

17-09-2018
2

t/m
14-9-2018
van
15-9-2018

12-03-2019
3

t/m
11-3-2019
van
12-3-2019

09-09-2019
4

t/m
6-9-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 6 min

2

54 uur 10 min

3

10 uur 50 min

4

6 uur 40 min

totaal

104 uur 46 min

Toelichting bestede uren
De uren in de faillissementen van BKG Groep B.V. en TCS Poedercoating B.V.
zijn gezamenlijk genoteerd. De hierboven genoemde uren betreffen het totaal
van de tw ee faillissementen.

16-04-2018
1

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van gefailleerde is BKG Groep B.V.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is BKG Groep B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is De Louw ere

16-04-2018
1

Beheer B.V.
Bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschap is de heer A.E.M.
de Louw ere.

1.2 Lopende procedures
Geen.

16-04-2018
1

1.3 Verzekeringen
Er zouden alleen verzekeringen lopen ten aanzien van het personeel en
bedrijfsaansprakelijkheid. Dit w ordt nog onderzocht.

16-04-2018
1

Dit is juist gebleken. De betreffende verzekeringen zijn beëindigd zodra dat
mogelijk w as.

17-09-2018
2

1.4 Huur
Gefailleerde huurt het pand w aarin zij gevestigd is.
De huurovereenkomst is met machtiging van de rechter-commissaris opgezegd.

16-04-2018
1

Het pand is opgeleverd aan verhuurder.

17-09-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van gefailleerde noemt de volgende oorzaken voor het
faillissement:
1) Aanzienlijk verlies 2017: Over een omzet van ongeveer € 700.00,- is in 2017
een verlies geleden van € 350.000,-.
2) Geen uitzicht op verbetering: Maandelijks moet er ongeveer € 25.000,- tot €
40.000,- aan middelen elders betrokken w orden om aan de verplichtingen te
kunnen voldoen. Er is op korte/middellange termijn geen zicht op verbetering.
Dit is voor het bedrijf niet op te brengen dan w el terug te verdienen.
3) Op w oensdag 14 maart 2018 is de poedercoatinstallatie in storing gevallen.
Om de installatie te herstellen zullen er aanpassingen/herstelw erkzaamheden
uitgevoerd moeten w orden in de orde van grootte van ongeveer € 50.000,- tot
100.000,-.
De financiële middelen voor punt 2 en 3 zijn niet toereikend. Bovendien hebben
klanten hun orders ingetrokken omdat gemaakte afspraken niet nagekomen
konden w orden. Hierdoor valt, zelfs na herstel van de lijn, alle perspectief op
omzet w eg.

16-04-2018
1

De door de bestuurder van gefailleerde genoemde oorzaken zijn in grote lijnen
juist gebleken.

17-09-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

16-04-2018
1

Toelichting
Er w aren 9 w erknemers in dienst van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

16-04-2018
1

Toelichting
Er w aren 7 à 8 w erknemers in dienst van gefailleerde in jaar voor faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

22-3-2018

9

Geen.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden.

16-04-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

16-04-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

16-04-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Geen.

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn w aarschijnlijk eigendom van de holding BKG Groep B.V.
Dit w ordt nog onderzocht.

16-04-2018
1

De bedrijfsmiddelen w aren inderdaad eigendom van BKG Groep B.V.

17-09-2018
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
W aarschijnlijk niet aan de orde.

16-04-2018
1

Niet aan de orde omdat er geen bodemzaken van gefailleerde w aren.

17-09-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

16-04-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Beperkte voorraad poeder

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is nog een beperkte voorraad poeder in het pand van gefailleerde
aanw ezig. De mogelijkheden van verkoop w orden onderzocht.
Er is geen onderhanden w erk omdat de poedercoatinglijn niet functioneert. Alle
opdrachtgevers hebben hun w erk teruggehaald.

16-04-2018
1

De opbrengst van deze voorraad zit begrepen in de opbrengst van de
bedrijfsmiddelen van BKG Groep B.V. Omdat het aangebroken verpakkingen en
specifiek voor bepaalde klanten bestemde voorraad betrof en de voorraad
deels een negatieve w aarde vertegenw oordigde is er geen aparte w aarde aan
de voorraad toegekend. Deze voorraad is w el door de koper afgevoerd.

17-09-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

16-04-2018
1

Onderzoek en afspraken maken.

17-09-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Geen

€ 0,00

€ 0,00

Rente boedelrekening

€ 3,02

€ 0,00

Gebruiksvergoeding pand

€ 8.046,50

€ 0,00

totaal

€ 8.049,52

€ 0,00

Toelichting andere activa
Gefailleerde beschikt w aarschijnlijk niet over andere activa. Dit w ordt nog
onderzocht.

16-04-2018
1

Dit is juist gebleken.

17-09-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

16-04-2018
1

Onderzoek en correspondentie.

17-09-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Er zouden vorderingen op derden bestaan
voor een bedrag van € 162.175,44.

€ 162.175,44

€ 139.980,85

€ 0,00

€ 844,16

€ 14.082,50

€ 140.825,01

€ 14.082,50

totaal

Toelichting debiteuren

€ 162.175,44

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn nog niet aangeschreven. W el komen er betalingen binnen.
In overleg met ING Bank als pandhouder w orden de debiteuren binnenkort
aangeschreven. De bank zal een boedelbijdrage conform de
separatistenregeling voldoen.

16-04-2018
1

De debiteuren zijn aangeschreven, sommige meermaals. Ook is er telefonisch
contact gew eest met diverse debiteuren.
ING Bank N.V. is inmiddels volledig voldaan uit ontvangen
debiteurenbetalingen. Een boedelbijdrage is vanw ege het aanw ezige surplus
niet aan de orde.
Een deel van de vorderingen is verrekend. Met w at laatste debiteuren loopt
nog discussie.

17-09-2018
2

Met de debiteuren is gecorrespondeerd en de betw istingen en verrekeningen
zijn besproken met de bestuurder van gefailleerde. Er w ordt op korte termijn
nog een laatste betaling verw acht. Dan moet er nog afgew ikkeld w orden met
de tw eede pandhouder. Deze zal een gebruikelijke boedelbijdrage betalen.

12-03-2019
3

Alle vorderingen die geïncasseerd konden w orden zijn geïncasseerd. Het
geïncasseerde bedrag is onder aftrek van de gebruikelijke boedelbijdrage
van 10% afgedragen aan de bank als eerste pandhouder(volledig voldaan)
en aan de tw eede pandhouder.

09-09-2019
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie en overleg.

16-04-2018
1

Correspondentie, overleg bestuurder, telefoongesprekken.

17-09-2018
2

Correspondentie, overleg bestuurder, telefoongesprekken.

12-03-2019
3

Correspondentie.

09-09-2019
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 112.968,42

16-04-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering w aarvoor BKG Groep B.V. en TCS Poedercoating
B.V. hoofdelijk aansprakelijk zijn.
€ 0,00

17-09-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
ING Bank N.V. is inmiddels volledig voldaan uit ontvangen betalingen van
debiteuren.

5.2 Leasecontracten
Daarvan is niet gebleken.

16-04-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
ING Bank heeft pandrechten op alle activa van gefailleerde en BKG Groep B.V.

16-04-2018
1

Gelieerde ondernemingen blijken een tw eede pandrecht te hebben.
Afw ikkeling moet nog plaatsvinden.

17-09-2018
2

Inmiddels heeft afw ikkeling plaatsgevonden onder inhouding van de
boedelbijdrage van 10%.

09-09-2019
4

5.4 Separatistenpositie
ING Bank treedt in deze als separatist op. Er vindt overleg plaats over de w ijze
van verkoop.

16-04-2018
1

ING Bank N.V. is inmiddels volledig voldaan uit ontvangen betalingen van
debiteuren. Er dient nog een bedrag van ING Bank N.V. ontvangen te w orden.
Met de tw eede pandhouder moet nog afw ikkeling plaatsvinden.

17-09-2018
2

ING Bank N.V. heeft het surplus afgedragen. Met de tw eede pandhouder moet
nog afw ikkeling plaatsvinden.

12-03-2019
3

Inmiddels heeft afw ikkeling plaatsgevonden onder inhouding van de
boedelbijdrage van 10%.

09-09-2019
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
W aarschijnlijk is er geen sprake van eigendomsvoorbehouden met betrekking
tot de voorraad, nu deze betaald zou zijn. Dit w ordt nog onderzocht.

16-04-2018
1

Er zijn geen eigendomsvoorbehouden ingeroepen.

17-09-2018
2

5.6 Retentierechten
Er zou geen sprake zijn van retentierechten.

16-04-2018
1

Er is inderdaad niet gebleken van retentierechten.

17-09-2018
2

5.7 Reclamerechten

5.7 Reclamerechten
Er zou geen sprake zijn van reclamerechten.

16-04-2018
1

Er is inderdaad niet gebleken van reclamerechten.

17-09-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

16-04-2018
1

€ 0,00

17-09-2018
2

Toelichting
Niet aan de orde gelet op het beschikbare surplus.
€ 0,00

12-03-2019
3

Toelichting
De tw eede pandhouder zal een gebruikelijke boedelbijdrage voldoen.
€ 14.082,50

09-09-2019
4

Toelichting
Dit bedrag is ingehouden bij afdracht aan de tw eede pandhouder.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie; bestudering zekerheidsstukken; correspondentie; overleg.

16-04-2018
1

Beoordeling zekerheidsstukken, correspondentie.

17-09-2018
2

Correspondentie.

12-03-2019
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een voortzetting van de onderneming w as niet aan de orde nu de
poedercoatinglijn niet functioneert. Reparatie op korte termijn w as onmogelijk
en financieel niet haalbaar.

6.2 Financiële verslaglegging

16-04-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.

16-04-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

16-04-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is gezocht naar doorstartkandidaten. Vooralsnog is geen
doorstartkandidaat gevonden.

16-04-2018
1

Er bleken geen partijen te zijn die interesse hadden in een doorstart. Er zijn
uitsluitend biedingen ontvangen op de activa.

17-09-2018
2

6.5 Verantwoording
Inventarisatie en correspondentie; diverse bezichtigingen.

16-04-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

16-04-2018
1

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

16-04-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie; correspondentie; diverse bezichtigingen.

16-04-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van gefailleerde is grotendeels overhandigd en zal w orden
onderzocht.

16-04-2018
1

De administratie van gefailleerde is onderzocht. Dit onderzoek geeft geen
aanleiding tot opmerkingen.

17-09-2018
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2016: 05-10-2017;
2015: 06-12-2016.

16-04-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft w aarschijnlijk gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . In dat geval is er uitsluitend
sprake van een samenstellingsverklaring. Dit w ordt nog onderzocht.

16-04-2018
1

Gefailleerde heeft inderdaad gebruik gemaakt van de vrijstelling. Er is
uitsluitend sprake van een samenstellingsverklaring.

17-09-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Op dit punt moet nog onderzoek w orden ingesteld. Er is sprake van een
geplaatst kapitaal van € 100,00. Het gestorte kapitaal bedraagt € 0,00.

16-04-2018
1

De aandelen blijken te zijn volgestort.

17-09-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek hiernaar dient nog plaats te vinden.
Nee

16-04-2018
1

17-09-2018
2

Toelichting
Er is niet gebleken van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek hiernaar dient nog plaats te vinden.
Nee
Toelichting
Er is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-04-2018
1

17-09-2018
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek hiernaar dient nog plaats te vinden.

16-04-2018
1

Het ingestelde onderzoek geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

17-09-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Geen.

16-04-2018
1

Onderzoek.

17-09-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

16-04-2018
1

Toelichting
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is nog niet aangemeld.
Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering
ontstaan. Deze vordering is w el aangemeld, maar de stukken moeten nog
bestudeerd w orden.
€ 72.692,96

17-09-2018
2

Toelichting
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de opzegtermijn. Deze vordering is aangemeld en bedraagt €
48.553,46.
Inzake de huur over de opzegtermijn is een concurrente boedelvordering
aangemeld van € 24.139,50.
€ 77.825,14
Toelichting
De boedelvordering van UW V is aangepast naar een bedrag van € 53.685,64.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

09-09-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

16-04-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft nog geen fiscale vorderingen ingediend.
€ 54.466,00

17-09-2018
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend. Het betreft
loonheffingen en omzetbelasting.
€ 60.869,00

12-03-2019
3

Toelichting
Er zijn aanvullende fiscale (preferente) vorderingen ingediend.
€ 52.264,00

09-09-2019
4

Toelichting
De fiscale preferente vordering is aangepast naar een bedrag van €
52.264,00.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

16-04-2018
1

Toelichting
UW V zal w aarschijnlijk een preferente vordering gaan indienen.
€ 28.783,72
Toelichting
UW V heeft een preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

17-09-2018
2

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

16-04-2018
1

Toelichting
Vooralsnog zijn er geen andere preferente vorderingen ingediend.
W el heeft ING Bank als separatist een vordering van € 112.968,42 ingediend.
€ 0,00

17-09-2018
2

Toelichting
ING Bank N.V. is inmiddels volledig voldaan.
Er is sprake van een tw eede pandhouder/separatist.
€ 200.000,00

12-03-2019
3

Toelichting
De vordering van de tw eede pandhouder bedraagt tenminste € 200.000,00.
€ 0,00

09-09-2019
4

Toelichting
De vordering van de tw eede pandhouder is niet volledig voldaan, maar
omdat alle zekerheden zijn uitgew onnen is de resterende vordering
concurrent.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

16-04-2018
1

Toelichting
Er zouden ongeveer 30 concurrente crediteuren zijn.
18

17-09-2018
2

21

12-03-2019
3

22

09-09-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 13.998,19

16-04-2018
1

Toelichting
De vorderingen van concurrente crediteuren zouden ongeveer € 50.000,00
bedragen.
€ 252.657,07

17-09-2018
2

Toelichting
In dit bedrag zitten ook de vorderingen begrepen van gelieerde
ondernemingen die een pandrecht hebben.
€ 321.643,61

12-03-2019
3

€ 331.470,90

09-09-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

16-04-2018
1

Er moet nog afw ikkeling met de tw eede pandhouder plaatsvinden.
Er kunnen zeker geen uitkeringen aan concurrente crediteuren w orden
gedaan.

17-09-2018
2

Met de tw eede pandhouder is afgew ikkeld.
Er kunnen geen uitkeringen plaatsvinden.
Zelfs de boedelvorderingen kunnen slechts zeer beperkt voldaan w orden.

09-09-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie en inventarisatie.

16-04-2018
1

Correspondentie.

17-09-2018
2

Correspondentie.

12-03-2019
3

Correspondentie.

09-09-2019
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet aan de orde.

16-04-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet aan de orde.

16-04-2018
1

9.3 Stand procedures
Niet aan de orde.

16-04-2018
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

16-04-2018
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. invordering debiteurenvorderingen en verkoop activa in overleg met
pandhouder;
b. onderzoek volstorting aandelen;
c. onderzoek administratie;
d. onderzoek oorzaken faillissement;
e. onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
f. afw ikkeling positie fiscus en UW V;
g. inventarisatie crediteuren.

16-04-2018
1

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling invordering debiteurenvorderingen
b. afw ikkeling tw eede pandhouder;
c. afw ikkeling faillissement.

17-09-2018
2

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. controle ontvangst laatste debiteurenbetaling;
b. afw ikkeling tw eede pandhouder;
c. afw ikkeling faillissement.

12-03-2019
3

De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling faillissement.
Dit is het eindverslag.

09-09-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet goed in te schatten.

16-04-2018
1

Getracht w ordt om het faillissement in de komende verslagtermijn af te
w ikkelen.

17-09-2018
2

De verw achting is dat het faillissement in de komende verslagtermijn kan
w orden afgew ikkeld.

12-03-2019
3

Dit is het eindverslag.
Het faillissement w ordt afgew ikkeld.

09-09-2019
4

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, correspondentie
divers.
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In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, invorderen debiteurenposten, onderzoek, correspondentie
divers.
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In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, invorderen debiteurenposten, onderzoek, correspondentie divers.
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In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, afw ikkeling tw eede pandhouder, correspondentie divers.
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