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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Schadeherstel Gelderland B.V. 03-12-2019 
 1

Handelsweg 4
7021 BZ ZELHEM
KvK: 54065372

Voorheen handelend onder de naam Schadehulp B.V. (naamswijziging heeft op 
16 augustus 2019 plaatsgevonden).

03-12-2019 
 1

Het verlenen van ondersteuning bij schadeherstel, het verlenen van hulp bij 
een discussie na schadeherstel, alsmede schadehulp bij de afw ikkeling en/of 
herstel van een schade.

03-12-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 289.295,00 € 13.902,00 € 20.419,00

2016 € 287.672,00 € 3.661,00 € 99.808,00

2017 € 261.942,00 € 17.939,00 € 110.278,00

Verslagnummer 6
Datum verslag 08-03-2021
Insolventienummer F.05/19/432
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000119428:F001
Datum uitspraak 05-11-2019

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr M. Timmer

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=20667bad-d6ff-e911-80e6-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=e8fff27b-6460-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

2 03-12-2019 
 1

€ 3.579,15 03-12-2019 
 1

€ 3.797,02 03-03-2020 
 2

€ 4.004,25 03-06-2020 
 3

van 
5-11-2019

t/m 
2-12-2019

03-12-2019 
 1

van 
3-12-2019

t/m 
2-3-2020

03-03-2020 
 2

van 
3-3-2020

t/m 
2-6-2020

03-06-2020 
 3

van 
3-6-2020

t/m 
2-9-2020

03-09-2020 
 4

van 
3-9-2020

t/m 
7-12-2020

08-12-2020 
 5

van 
8-12-2020

t/m 
6-3-2021

08-03-2021
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 18 min

2 6 uur 33 min

3 2 uur 3 min

4 0 uur 30 min

5 7 uur 24 min

6 7 uur 18 min

totaal 42 uur 6 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder van Schadeherstel Gelderland B.V. is FAM 
Holding B.V. Van laatstgenoemde vennootschap is de heer F.G.J. Fukking enig 
aandeelhouder en bestuurder.

03-12-2019 
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 03-12-2019 
 1

De curator heeft bij de tussenpersoon een overzicht opgevraagd van de 
lopende verzekeringen.

03-12-2019 
 1

De curator heeft inmiddels alle verzekeringen opgezegd. 03-03-2020 
 2

De boedel heeft een premierestitutie ontvangen van € 207,23. 03-06-2020 
 3



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Tussen curanda en G. Scheffer Holding B.V. bestond ten tijde van het 
faillissement een huurovereenkomst betrekking hebbende op de onroerende 
zaak staande en gelegen te (7021 BZ) Zelhem aan de Handelsweg 4. De 
curator heeft de huurovereenkomst, met toestemming van de rechter-
commissaris, op 13 november 2019 opgezegd met inachtneming van de kortst 
mogelijke opzegtermijn als bedoeld in artikel 39 van de Faillissementswet. De 
curator zal op korte termijn nadere afspraken met de verhuurder maken over 
oplevering van de onroerende zaak.

Voorts is het de curator gebleken dat er ten tijde van het faillissement een 
onderhuurovereenkomst bestond tussen curanda en Administratiekantoor Het 
Blek B.V. voor een ruimte in het pand aan de Handelsweg 4 te Zelhem. 
Administratiekantoor Het Blek B.V. heeft de huurovereenkomst reeds voor 
datum faillissement opgezegd tegen 1 december 2019. Op 2 december jl. heeft 
de oplevering van deze ruimte plaatsgevonden en zijn de sleutels door de 
onderhuurder ingeleverd.

03-12-2019 
 1

De curator heeft het gehuurde begin februari 2020 bezemschoon opgeleverd.  03-06-2020 
 3

Volgens de bestuurder van curanda is de oorzaak van het faillissement 
gelegen in het feit dat de grootste klant de overeenkomst per 1 oktober 2019 
heeft beëindigd. Deze klant vertegenwoordigde zo'n 60% van de jaaromzet.

03-12-2019 
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
2

03-12-2019 
 1

Personeelsleden 
2

03-12-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

12-11-2019 2

totaal 2

De intake voor de loongarantieregeling heeft op 19 november jl. 
plaatsgevonden. Naar verwachting zal het UWV over enkele maanden haar 
vordering bij de curator indienen.

03-12-2019 
 1

Het UWV heeft haar boedel en preferente vordering bij de curator ingediend. 
De curator verw ijst naar het financieel verslag.

03-06-2020 
 3

3. Activa

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Geen. 03-12-2019 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft een beperkte kantoorinventaris (stoelen, tafels, computers 
e.d.) aangetroffen. De curator heeft een aantal potentiële kopers 
aangeschreven met het verzoek een bieding uit te brengen.

03-12-2019 
 1

Inmiddels is de kantoorinventaris verkocht voor € 453,75 inclusief btw. 03-03-2020 
 2

Ja. Alle (kantoor)inventaris valt onder het bodemvoorrecht van de fiscus. 03-12-2019 
 1

- inventariseren activa;
- correspondentie potentiële kopers.

03-12-2019 
 1

Door de curator is geen voorraad aangetroffen.

Het is de curator gebleken dat ten tijde van het faillissement 129 
schadedossiers in behandeling waren bij curanda. Deze dossiers zijn door circa 
10 verzekeringstussenpersonen aan curanda uitbesteed. De curator heeft aan 
deze tussenpersonen laten weten dat de dossiers, in verband met het 
faillissement, niet verder in behandeling worden genomen en geadviseerd om 
op zoek te gaan naar een andere partij voor de schadeafhandeling. Eén 
tussenpersoon heeft laten weten dat hij de schadedossiers door (een andere 
vennootschap van) de indirect bestuurder wenst af te laten handelen. De 
bestuurder (FAM Holding B.V.) heeft voor deze dossiers een betaling aan de 
boedel verricht van € 1.172,49 incl. btw. De verzekeringstussenpersoon heeft 
voor de verrichte werkzaamheden van de curator een betaling aan de boedel 
verricht van € 2.050,00 incl. btw.

03-12-2019 
 1

Afgewikkeld. 03-12-2019 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Saldo Rabobank € 356,66

totaal € 0,00 € 356,66



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Geen. 03-12-2019 
 1

4. Debiteuren

De debiteurenstand op datum faillissement bedroeg een bedrag groot € 
4.628,25. De ING Bank N.V. heeft een pandrecht op deze vorderingen. De 
curator heeft, mede gelet op de beperkte hoogte van de debiteurenstand 
alsmede het feit dat een aantal debiteuren mogelijk kan verrekenen, aan de 
pandhouder verzocht zelf voor incassering van de vorderingen op de 
debiteuren zorg te dragen.

03-12-2019 
 1

Afgewikkeld. 03-12-2019 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
De ING Bank N.V. heeft een vordering op curanda van € 112.075,44 + p.m.

03-12-2019 
 1

Uit de administratie blijkt dat er een tweetal huurovereenkomsten zijn 
gesloten voor een frankeermachine en een koffieautomaat. De curator heeft 
aan de betreffende partijen laten weten de overeenkomsten niet gestand te 
doen. De gehuurde apparaten zijn op 2 december jl. retour genomen. Op de 
frankeermachine stond nog een bedrag van € 14,75. De curator heeft verzocht 
dit bedrag bij te schrijven op de faillissementsrekening. 

03-12-2019 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

De ING Bank N.V. heeft een pandrecht op de bedrijfsactiva, tegoeden, 
vorderingen en voorraden met inbegrip van goodwill.

03-12-2019 
 1

Aanwezig. 03-12-2019 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het eigendomsvoorbehoud. 03-12-2019 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het retentierecht. 03-12-2019 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 03-12-2019 
 1

Toelichting 
Dient nog nader te worden overeengekomen.

03-12-2019 
 1

€ 484,50

Toelichting 
De curator is met de pandhouder overeengekomen dat de boedel een 
boedelbijdrage ontvangt van 50% over de verkoopopbrengst (excl. btw) van 
de schadedossiers.

03-06-2020 
 3

- correspondentie ING Bank N.V. / Vesting Finance;
- correspondentie met de eigenaren van de frankeermachine en de 
koffiemachine.

03-12-2019 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Geen. 03-12-2019 
 1

Doorstarten onderneming

De curator heeft met de indirect bestuurder van curanda gesprekken gevoerd 
over overname van een aantal schadedossiers. Uiteindelijk is er 
overeenstemming bereikt over overname van circa 40 schadedossiers. De 
curator verw ijst naar paragraaf 3.6 van dit verslag.

03-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

03-12-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

03-12-2019 
 1

Geen. 03-12-2019 
 1

7. Rechtmatigheid



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

De administratie was up to date en bijgewerkt tot datum faillissement. De 
rechten en verplichtingen konden uit de administratie worden herleid.

03-12-2019 
 1

De jaarrekening over het jaar 2018 is op 29 oktober 2019 gedeponeerd. 03-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in zijn arrest van 17 oktober 2003 
(NJ2004/282) heeft bepaald dat op de verplichting tot volstorting van de 
aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van 
toepassing is, is de vraag of de aandelen zijn volgestort niet meer van 
praktisch belang.

03-12-2019 
 1

Toelichting 
Nog in onderzoek.

03-12-2019 
 1

Toelichting 
De curator verwacht het onderzoek naar de administratie / 
(on)rechtmatigheden in de komende verslagperiode af te kunnen ronden en 
zal, voor zover noodzakelijk, zijn bevindingen met de bestuurder bespreken.

03-09-2020 
 4

Toelichting 
De curator heeft het onderzoek naar de administratie / (on)rechtmatigheden 
afgerond. De curator heeft de bestuurder op de hoogte gebracht van zijn 
bevindingen en de bestuurder verzocht hierop inhoudelijk te reageren. De 
curator is nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van de bestuurder.

08-12-2020 
 5

Toelichting 
De curator heeft medio december jl. een inhoudelijke reactie van de 
bestuurder mogen ontvangen. De curator heeft zich vervolgens op het 
standpunt gesteld dat één betaling van circa € 9.500,00 tot benadeling van 
de schuldeisers heeft geleid. De curator heeft de rechtshandeling die ten 
grondslag ligt aan deze betaling vernietigd en de bestuurder verzocht dit 
bedrag per ommegaande op de boedelrekening te voldoen. Daarnaast heeft 
de curator aan de bestuurder verzocht één standpunt nader te 
onderbouwen. 
De bestuurder heeft aangegeven medio maart a.s. inhoudelijk te reageren.

08-03-2021
 6



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

In onderzoek 03-12-2019 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Zie paragraaf 7.5.

03-09-2020 
 4

- onderzoek administratie. 03-12-2019 
 1

8. Crediteuren

Toelichting 
Algemene faillissementskosten, huur na datum faillissement alsmede de 
vordering van het UWV (salaris over opzegtermijn). Deze kosten zijn nog niet 
bekend.

03-12-2019 
 1

Toelichting 
UWV: € 10.981,99 

03-06-2020 
 3

Toelichting 
Nog niet bekend.

03-12-2019 
 1

€ 18.110,00 03-09-2020 
 4

Toelichting 
Nog niet bekend.

03-12-2019 
 1

€ 2.369,10 03-06-2020 
 3



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 
(vooralsnog) niet van toepassing.

03-12-2019 
 1

5 03-12-2019 
 1

6 03-03-2020 
 2

€ 113.517,77 03-12-2019 
 1

€ 113.702,25 03-03-2020 
 2

€ 113.400,01 03-09-2020 
 4

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op 
welke w ijze het faillissement zal worden afgewikkeld. Nadat tot uitw inning van 
de activa is overgegaan, zal hierover meer duidelijkheid kunnen worden 
gegeven.

03-12-2019 
 1

Gelet op de beperkte verkoopopbrengst van de activa verwacht de curator dat 
er onvoldoende baten in de boedel aanwezig zijn om de volledige 
boedelschulden te kunnen voldoen. Naar alle waarschijnlijkheid zal het 
faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten.

03-06-2020 
 3

- correspondentie crediteuren. 03-12-2019 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Niet van toepassing. 03-12-2019 
 1

Geen. 03-12-2019 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

In de komende verslagperiode zal de curator trachten de aanwezige 
kantoorinventaris te verkopen en met de ING Bank N.V. (als pandhouder), voor 
zover aan de orde, afspraken te maken over de hoogte van de boedelbijdrage 
/ uitw inning van de zekerheden. Voorts dient de curator nog afspraken te 
maken over oplevering van het bedrijfspand, innen tegoed frankeermachine 
alsmede onderzoek te doen naar de rechtmatigheid.

03-12-2019 
 1

Er dient nog onderzoek te worden gedaan naar de rechtmatigheid. 03-03-2020 
 2

In de komende verslagperiode zal de curator zijn werkzaamheden omtrent het 
onderzoek naar de rechtmatigheid afronden en zijn bevindingen met de 
bestuurder bespreken.

03-06-2020 
 3

De curator heeft nog enkele punten in onderzoek en zal -voor zover 
noodzakelijk- zijn bevindingen op korte termijn met de bestuurder bespreken, 
waarna het faillissement zal worden voorgedragen voor afw ikkeling.

03-09-2020 
 4

Zoals in paragraaf 7.5 is weergegeven is de curator nog in afwachting van een 
inhoudelijke reactie van de bestuurder. De curator verwacht in de komende 
verslagperiode een duidelijk standpunt in te kunnen nemen met betrekking tot 
de (on)rechtmatigheden, waarna de curator nadere stappen zal ondernemen 
dan wel het faillissement zal voorgedragen voor afw ikkeling.

08-12-2020 
 5

Zoals in paragraaf 7.5 is weergegeven dienen er, naar aanleiding van het 
onderzoek naar de administratie, nog twee punten te worden afgewikkeld 
dan wel duidelijkheid hierover te worden verschaft. De curator verwacht in de 
komende verslagperiode met de bestuurder tot een vergelijk te komen.

08-03-2021
 6

De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, is mede 
afhankelijk van de voortgang met betrekking tot het onderzoek naar de 
administratie.

03-12-2019 
 1

De curator verwacht het faillissement binnen 6 maanden na heden te kunnen 
voordragen voor afw ikkeling.

03-06-2020 
 3

7-9-2021 08-03-2021
 6



Bijlagen

Bijlagen
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