
 

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

Nummer: Eindverslag Datum: 15 augustus 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Instituut voor Bedrijfsveiligheid B.V., gevestigd te 

Schoolstraat 54, 9581 GC Musselkanaal 

Faillissementsnummer: F18/12/345 

Datum uitspraak: 4 december 2012 

Curator: mr S. van Gessel (sinds 12 april 2013) 

Voorheen: prof. mr. Luttikhuis 

R-C: mr A.L. Goederee 

 

Activiteiten onderneming: De activiteiten bestonden uit keuring en controle 

van brandblusmiddelen alsmede de handel daarin 

en advisering op het gebied van 

veiligheidsmaatregelen. 

Omzetgegevens: Onbekend. De cijfers over 2011 en 2012 

ontbreken. 

Personeel gemiddeld aantal: 0 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 17 mei t/m 15 augustus 2013 

Bestede uren in verslag periode:  13:28 

Bestede uren totaal: 23:16 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Instituut voor Bedrijfsveiligheid B.V. is opgericht bij akte van 

18 maart 2009. Bestuurders van deze vennootschap zijn A. 

Johannes Beheer B.V. en Safe Brandbeveiliging Beheer B.V.. 

Bestuurders en enig aandeelhouders van deze 

vennootschappen – en feitelijke bestuurders van gefailleerde 

onderneming - zijn respectievelijk de heer A. Johannes en de 

heer J. Bakker. 

 

Voorts is gefailleerde onderneming 100%-aandeelhouder van 

een tweetal vennootschappen te weten Safe Brandbeveiliging 

B.V. en Johannes Adviesburo B.V. Enig aandeelhouders en 

bestuurders van deze vennootschappen zijn respectievelijk de 

heer Bakker en de heer Johannes. 

 

1.2 Winst en verlies : De cijfers over 2011 en 2012 zijn opgevraagd. Door de 

directie zijn enkel publicatiebalansen over de jaren 2009
 
en 

2010 overlegd. 
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1.3 Balanstotaal : Op 31 december 2009 bedroeg het balanstotaal € 361.998,-. 

Op 31 december 2010 bedroeg het balanstotaal € 296.468,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Niet bekend. 

1.6 Huur : Voor zover bekend niet van toepassing. 

1.7 Oorzaak faillissement : Door de bestuurders is aan de voormalige curator aangegeven 

dat zij in 2009 een samenwerking zijn aangegeven door hun 

beide besloten vennootschappen in de thans gefailleerde 

onderneming.  

In 2011 hebben de heer Johannes en de heer Bakker besloten 

hun samenwerking te beëindigen. Vervolgens zijn beide heren 

in 2011 een eenmanszaak gestart. De activa van gefailleerde 

onderneming zijn volgens de bestuurders zo verdeeld dat zij 

ieders de helft van de activa hebben ontvangen. Daarbij 

spraken zij ook af dat ze ieder de helft van de schulden van 

gefailleerde vennootschap zouden voldoen. Deze afspraak is 

echter niet nagekomen. Verschillende schuldeisers zijn 

onbetaald gebleven waarna het pensioenfonds het 

faillissement heeft aangevraagd. 

 Werkzaamheden : 17:48 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 0 

2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

3. Activa  

 

ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom. De 

dochterondernemingen hebben evenmin onroerend goed op 

naam. 

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 : De curator heeft geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 

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 : Geen  

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Gefailleerde heeft aandelen in een tweetal inactieve 

dochtervennootschappen. Naar verwachting zal verkoop 

van deze aandelen niets opbrengen; althans niet meer 

opbrengen dan de daarmee gemoeide kosten. 

3.13 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : Geen 

4.2 Opbrengst : n.v.t. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : Rabobank heeft de ingediende vordering ingetrokken 

vanwege een met de aandeelhouders getroffen regeling. 

5.2 Leasecontracten : n.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 
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5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:06 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : De activiteiten van gefailleerde onderneming waren reeds 

voor faillissementsdatum gestaakt waarna de activa zijn 

overgedragen aan de eenmansbedrijven van de bestuurders. 

Beide bestuurders hebben deze activa vervolgens voor 

faillissementsdatum weer doorverkocht. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : n.v.t. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : Tot op heden heeft de directie geen boekhouding overlegd, 

ook niet na herhaalde verzoeken van mr Luttikhuis en de 

opvolgende curator mr Van Gessel. Ook hebben de 

bestuurders nog geen gehoor gegeven aan het verzoek om de 

curator nadere informatie te verstrekken en ten kantore van 

de curator te verschijnen voor een toelichting. 

Indien de bestuurders geen volledige openheid geven aan de 

curator, zal op 28 mei a.s. een hoorzitting plaatsvinden bij de 

rechtbank. 

Inmiddels heeft met beide bestuurders een gesprek 

plaatsgevonden en heeft de curator administratie, althans 

voor zover deze beschikbaar is, ontvangen. De boekhouding 

is chaotisch en moeilijk te doorgronden. 
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7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over het boekjaar 2009 is gedeponeerd op 20 

december 2012. De jaarrekening over het boekjaar 2010 is 

gedeponeerd op 31 januari 2012. 

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

7.4 Stortingsverpl. aandelen : De curator heeft niet kunnen achterhalen of aan de 

stortingsverplichting is voldaan. De directie stelt niet over de 

bankafschriften uit de oprichtingsperiode te beschikken. Bij 

Rabobank is herhaaldelijk een overzicht van de transacties 

gedurende de oprichtingsperiode opgevraagd. Rabobank liet 

weten die overzichten niet meer te kunnen reproduceren (?!). 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : De paulianeuze handelswijze van de directie kan tevens 

worden gekwalificeerd als onbehoorlijk bestuur. 

7.6 Paulianeus handelen : De heren Johannes en Bakker hebben activa uit de 

onderneming onttrokken en de activiteiten van de 

onderneming voortgezet in (ieder) een eigen eenmanszaak, 

zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Hierdoor zijn de 

schuldeisers benadeeld. 

Uit onderzoek is aan de curator echter gebleken dat de 

bestuurders serieus hebben geprobeerd om de schulden van 

de vennootschap te voldoen of in ieder geval een regeling te 

treffen met de schuldeisers. Daardoor is de schuldenlast van 

de vennootschap aanmerkelijk verminderd. 

Gezien de relatief lage schuldenlast van de vennootschap en 

anderzijds de hoge kosten van gerechtelijke invordering, 

terwijl voorts niet is gebleken van enige verhaals-

mogelijkheid van de bestuurders, heeft de curator besloten 

om af te zien van verdere actie. 

 

 Werkzaamheden : 00:52 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Geen 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 3.389,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : n.v.t. 

8.4 Andere pref. crediteuren : Aanvraagkosten faillissement € 1.400,- 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 6 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 13.236,55 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Opheffing bij gebrek aan baten 
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 Werkzaamheden : 01:24 

 

 

 

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. : Circa 2 maanden 

10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie schulden en bezittingen  

 Boekhouding verkrijgen van  bestuurders  

 Onderzoek naar paulianeus handelen en bestuurders-

aansprakelijkheid  

 

(Punten gemarkeerd met  zijn voltooid) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : Er zijn geen baten aangetroffen, noch zijn in dit 

faillissement baten van enige omvang te verwachten. Zoals 

blijkt uit bijgesloten financieel verslag is het boedelactief 

nihil. Nu er verder geen baten in dit faillissement te 

verwachten zijn, verzoekt de curator het salaris vast te 

stellen op het boedelactief en het faillissement op te heffen 

wegens de toestand van de boedel. 

 

 Werkzaamheden : 03:06 

 

 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


