
 

 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 
 

Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 19 maart 2014 

 

 

Gegevens onderneming: Electronic Protection Partners B.V., gevestigd 

aan de J.A. Koningstraat 9, 9672 AC Winschoten 

Faillissementsnummer: 18/13/61 F 

Datum uitspraak: 5 februari 2013 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Het coaten, lakken en ingieten van printplaten en 

andere elektronische componenten. 

Omzetgegevens: Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg de omzet 

in 2011 € 317.098. In 2010 bedroeg de omzet € 

229.614,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 2 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 27 november 2013 t/m 19 maart 2014 

Bestede uren in verslag periode:  04:06 

Bestede uren totaal: 26:30 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Electronic Protection Partners B.V. is opgericht bij akte van 28 

maart 2013. De aandelen zijn in handen van Vredeveld 

Industries B.V. Compiler Beheer B.V. is vervolgens 100%-

aandeelhouder van Vredeveld Industries B.V. Enig 

aandeelhouder van Compiler Beheer – en directeur van 

gefailleerde onderneming – is de heer H. Vredeveld. De 

organisatie ziet er derhalve als volgt uit: 
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1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg het netto resultaat over 

dat jaar € 67.146,- positief. Over het jaar 2010 bedroeg het 

resultaat € 21.020,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2011 € 81.109,-. Per 

31 december 2010 bedroeg het balanstotaal € 85.822,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Geen. Alle verzekeringen liepen via Vredeveld Industries B.V. 

1.6 Huur : Het bedrijfspand is in eigendom van Vredeveld Industries B.V. 

De huurverplichting jegens Vredeveld Industries B.V. bedroeg 

€ 22.000,- per jaar. De huur is beëindigd. 

De heer H. Vredeveld 

Compiler Beheer B.V. 

Vredeveld Industries B.V. 

failliet 5-2-2013 

H.V.D. Fibre & 
Metals B.V. 

failliet 29-01-2013 

H.V.D. Electronics 
B.V. 

failliet 5-2-2013 

Electronic 
Protection Partners 

B.V. 

failliet 5-2-2013 
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1.7 Oorzaak faillissement : De directie geeft aan dat door de economische recessie de 

opdrachten van klanten terugliepen waardoor de 

werkmaatschappijen in financiële moeilijkheden terecht zijn 

gekomen. Van de drie werkmaatschappijen was Electronic 

Protection Partners B.V. echter een winstgevende onderneming.  

 

Op verzoek van het pensioenfonds is op 29 januari 2013 het 

faillissement uitgesproken van zustervennootschap H.V.D. 

Fibre & Metals B.V. ABN AMRO Bank heeft vlak voor dat 

faillissement de bodemverhuurconstructie toegepast op de 

volledige bedrijfsruimte, waardoor ook de activiteiten van de 

overige werkmaatschappijen stil zouden komen te liggen.  

Enkele dagen voorafgaande aan de toepassing van de 

(aangekondigde) bodemhuurconstructie heeft de directie de 

belangrijkste bedrijfsmiddelen die in gebruik waren bij 

Electronic Protection Partners B.V.  verkocht aan een haastig 

opgerichte nieuwe BV waarvan de zoon en echtgenote van de 

directeur aandeelhouder zijn. De activiteiten van de 

vennootschap zijn daardoor met onmiddellijke ingang tot 

stilstand gekomen.  

De directie heeft vervolgens zelf het faillissement van de 

vennootschap aangevraagd. 

 Werkzaamheden : 04:03 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 2 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 3 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 5 februari 2013 

 Werkzaamheden : 00:39 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Geen 

3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. 
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BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Geen. Alle bedrijfsmiddelen waren in eigendom van 

Vredeveld Industries B.V. 

3.6 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.7 Boedelbijdrage : n.v.t. 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : n.v.t. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : In onderzoek.  

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : In onderzoek. De directie heeft de activiteiten van 

Electronic Protection Partners B.V.  ondergebracht in een 

nieuwe BV waarvan de zoon en echtgenote van de directeur 

aandeelhouder zijn. Zie ook §7.5 

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 31.995,19. Deutsche Bank heeft pandrecht op debiteuren 

en zal zelf tot incasso overgaan. De debiteurenincasso is 

afgerond en wordt thans nog in het kader van het 

surplusarrangement voortgezet ten behoeve van ABN 

Amrobank. 

4.2 Opbrengst : De curator heeft Deutsche Bank verzocht een nieuwe opgave 

van de vordering te doen. Deze is inmiddels ontvangen. 

Deutsche Bank is volledig voldaan en zal het surplus ten 

bedrage van 9.117,13, verminderd met de incassokosten, aan 

ABN AMRO Bank afdragen. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:06 

 

 

 

5. Bank / Zekerheden 
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5.1 Vordering van bank(en) : ABN Amro Bank N.V. € 610.946,45 

Deutsche Bank AG € 63.853,62 

5.2 Leasecontracten : Geen 

5.3 Beschrijving zekerheden : ABN AMRO Bank heeft pandrecht op bedrijfsinventaris en 

de handels- en bedrijfsvoorraden alsmede pandrecht op alle 

vordering op derden in 2
e
 rang. 

Deutsche Bank heeft pandrecht op alle vordering op derden 

in 1
e
 rang. 

5.4 Separatistenpositie : ABN AMRO Bank en Deutsche Bank 

5.5 Boedelbijdragen : Met ABN AMRO Bank is een boedelbijdrage van 10% 

overeengekomen. 

Deutsche Bank gaat zelf over tot incasso van de vorderingen. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 02:30 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is helaas niet mogelijk gebleken, hoewel 

daarvoor serieuze belangstelling bestond vanuit de branche. 

Echter doordat de directie de cruciale bedrijfsmiddelen en 

lopende opdrachten heeft ondergebracht in een nieuwe BV is 

een doorstart onmogelijk gemaakt. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 
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7.1 Boekhoudplicht : Voldaan 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet relevant aangezien een eventuele vordering tot 

volstorting reeds is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Het faillissement van Electronic Protection Partners B.V. is – 

net als van haar zustervennootschappen – op eigen aangifte 

uitgesproken op 5 februari 2013. Enkele dagen tevoren, op 

24 januari 2013, heeft  de bestuurder, de heer Vredeveld, 

bewerkstelligd dat een nieuwe BV werd opgericht met de 

naam Conformal Coating & Potting B.V. waarin de 

activiteiten van EPP Coating zijn voortgezet met 

medeneming van de voor de coating noodzakelijke 

bedrijfsmiddelen en van de klanten van EPP Coating voor 

zover die bereid waren om over te stappen naar CC&P. De 

heer Vredeveld heeft alle klanten van Electronic Protection 

Partners B.V.  schriftelijk en telefonisch benaderd met het 

bericht dat hij hen voortaan vanuit de nieuwe onderneming 

Conformal Coating & Potting B.V. zal bedienen. 

De besloten vennootschap CC&P is op naam van de 

echtgenote en zoon gezet; het ziet er echter naar uit dat de 

heer Vredeveld de feitelijk leidinggevende van deze 

“nieuwe” onderneming is. De heer Vredeveld heeft deze 

noodsprong bedacht om te ontkomen aan bedrijfssluiting als 

gevolg van de door ABN AMRO Bank aangekondigde 

bodemverhuur. 

 

Er is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van 

artikel 2:248 lid 1 BW indien de bestuurder bewerkstelligt of 

toelaat dat de vennootschap een deel van haar activiteiten om 

niet overdraagt aan een derde, mits deze activiteiten een 

meer dan verwaarloosbare waarde vertegenwoordigden. 

Immers, behoudens bijzondere omstandigheden zal geen 

redelijk handelend bestuurder activiteiten met waarde om 

niet (doen) overdragen aan een andere vennootschap. Indien 

een bestuurder dat toch doet, is hem – behoudens de hiervoor 

bedoelde rechtvaardigende omstandigheden – daarvan een 

ernstig verwijt te maken.  

Daarnaast heeft de heer Vredeveld zijn taak als bestuurder 

van Electronic Protection Partners B.V. niet behoorlijk 

vervuld als bedoeld in artikel 2:9 BW door de 

bedrijfsactiviteiten, waaronder lopende opdrachten, 

bedrijfsmiddelen en het klantenbestand, gratis over te dragen 

aan CC&P.  
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De heer Vredeveld is in de gelegenheid gesteld om zijn visie 

te geven op het voornemen van de curator om hem 

aansprakelijk te stellen voor het volledige 

faillissementstekort in Electronic Protection Partners B.V. 

De heer Vredeveld heeft uitvoerig en breedsprakig 

gereageerd op de vragen en vermoedens van de curator. Hij 

heeft evenwel geen aanvaardbare redenen aangevoerd voor 

het feit dat hij kort voor faillissement de ondernemings-

activiteiten elders heeft ondergebracht.  

De curator stelt zich op het standpunt dat de heer Vredeveld 

zijn taken als bestuurder op dit punt onbehoorlijk heeft 

vervuld.  

 

Daarnaast is van belang dat onevenredig hoge 

managementfee is afgedragen. Uit het overzicht van de 

kosten die Vredeveld Industries BV doorberekende aan de 

dochtermaatschappijen, blijkt dat een forse managementfee  

in rekening werd gebracht waarvan niet alle bedragen zijn 

terug te voeren op redelijke vergoeding voor kosten of 

beloning. Aan de bestuurder is gevraagd opheldering te 

verschaffen.  

De heer Vredeveld heeft uitvoerig gereageerd op de 

schriftelijke vragen van de curator, echter zónder antwoord te 

geven op de vragen omtrent de managementfee. De heer 

Vredeveld verwijst terzake naar zijn accountant van HLB 

Nannen. De accountant is echter – begrijpelijkerwijze – niet 

bereid om zonder kostenvergoeding werkzaamheden in dit 

dossier te verrichten. Bovendien rust de plicht tot het 

informeren van de curator op de bestuurder en niet op de 

accountant.  

 

De heer Vredeveld betwist de vorderingen en weigert een 

regeling te treffen. Gezien het gebrek aan verhaals-

mogelijkheden zijn gerechtelijke incassomaatregelen 

vooralsnog weinig zinvol. 

 

Vanwege het gebrek aan verhaalsmogelijkheden ziet de 

curator zich genoodzaakt het faillissement thans voor te 

dragen voor opheffing wegens gebrek aan baten. 

 

7.6 Paulianeus handelen : Enkele dagen voorafgaande aan de toepassing van de 

(aangekondigde) bodemhuurconstructie heeft de directie de 

belangrijkste bedrijfsmiddelen die in gebruik waren bij 

Electronic Protection Partners B.V.  verkocht aan een haastig 

opgerichte nieuwe BV waarvan de zoon en echtgenote van 

de directeur aandeelhouder zijn. Zie verder § 7.5 
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 Werkzaamheden : 04:48 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : UWV  € 10.178,85 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 67.346,00 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 10.823,69 

 

8.4 Andere pref. crediteuren : - ABN AMRO Bank (preferent voor zover gedekt door 

pandrecht) 

- Deutsche Bank (preferent voor zover gedekt door 

pandrecht) 

- Een tweetal werknemers  m.b.t. achterstallig vakantiegeld 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 10 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 19.389,- 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : 07:24 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : N.v.t. 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden (circa 3 

maanden) 

 Nader onderzoek boekhouding (circa 3 maanden) 

 Nader onderzoek paulianeus handelen en bestuurders-
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aansprakelijkheid (circa 3 maanden) 

 Afwachten verkoop onroerend goed inzake faillissement 

Vredeveld Industries BV i.v.m. afwikkeling vordering 

ABN AMRO Bank. (Zie faillissementsverslag 

Vredeveld Industries B.V.) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : In dit faillissement zijn thans geen verdere baten te 

verwachten. Het onroerend goed van moedermaatschappij 

Vredeveld Industries BV is inmiddels met verlies verkocht. 

Het boedelactief is nihil. De curator stelt voor het 

faillissement op te heffen wegens de toestand van de boedel. 

 Werkzaamheden : 06:42 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


