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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Facalux B.V. 13-06-2018 
 2

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: FACALUX B.V., 
statutair gevestigd te Waalw ijk en kantoorhoudende aan de Industrieweg 92 
te (5145 PW) Waalw ijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 18121815.

Bij beschikking van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 26 oktober 2017 
is voorlopige surseance van betaling verleend en bij beschikking van de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 17 november 2017 is de voorlopige 
surseance omgezet in een faillissement. 

De heer mr. H.L.J.M. van Grinsven is benoemd tot bew indvoerder en vervolgens 
tot curator.

13-06-2018 
 2

Facalux B.V. is een groothandel in plaatmaterialen van hout en kunststof 
waaronder de handel in gevelbekleding in de ruimste zin van het woord. De 
vennootschap kan deelnemen in - of het bestuur voeren over - andere 
vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan voorts alle 
handelingen verrichten die op enigerlei w ijze dienstig zin aan de 
verwezenlijking van haar doel.

13-06-2018 
 2

Verslagnummer 7
Datum verslag 07-08-2020
Insolventienummer F.02/17/425
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000017275:F001
Datum uitspraak 17-11-2017

R-C mr. M.D.E. Leppens
Curator mr H.L.J.M. van Grinsven
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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 1.005.293,25 € -111.908,89 € 549.590,00

Cijfers tot en met 30 september 2017 13-06-2018 
 2

0 13-06-2018 
 2

€ 81.056,11 13-06-2018 
 2

€ 57.826,88 22-11-2018 
 3

€ 57.825,03 19-02-2019 
 4

€ 57.501,81 22-07-2019 
 5

€ 39.716,10 30-01-2020 
 6

€ 39.705,52 07-08-2020
 7



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
26-2-2018

t/m 
11-6-2018

13-06-2018 
 2

van 
22-11-2018

t/m 
18-2-2019

19-02-2019 
 4

van 
19-2-2019

t/m 
21-7-2019

22-07-2019 
 5

van 
22-7-2019

t/m 
29-1-2020

30-01-2020 
 6

van 
30-1-2020

t/m 
6-8-2020

07-08-2020
 7

Verslagperiode Bestede uren

2 14 uur 54 min

3 91 uur 18 min

4 3 uur 54 min

5 8 uur 54 min

6 12 uur 12 min

7 2 uur 12 min

totaal 133 uur 24 min

Totaal aantal bestede uren (incl verslag 001): 54,4 uur 13-06-2018 
 2

In verslagperiode 003 is 19,8 uur besteed. Echter, om het totaal weer 
kloppend te maken, is bovengenoemd getal genoteerd. In deze opsomming is 
ook de bestede tijd in de surseanceperiode meegenomen.

22-11-2018 
 3



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Facalux B.V. maakt onderdeel uit van de Plastica-groep in Waalw ijk. Haar enig 
aandeelhouder en bestuurder is Plastica Plaat Holding B.V. (KvK: 18062424). 
Bestuurders van Plastica Plaat Holding B.V. zijn G.A.M. Snoeren Beheer B.V. en 
Robrimaxx B.V. Bestuurder van Robrimaxx B.V. is de heer M.J. Snoeren. 
Bestuurder van G.A.M. Snoeren Beheer B.V. is de heer G.A.M. Snoeren. De heer 
H.J.W. Bles treedt op als beperkt gevolmachtigde van Facalux B.V.

13-06-2018 
 2

Er liepen twee procedures. 

Ten eerste is indertijd door één van de afnemers van Facalux B.V. een 
procedure tegen haar gestart, welke procedure heeft geleid tot het eindarrest 
van het Gerechtshof Den Haag van 30 augustus 2016. Facalux B.V. heeft 
cassatie ingesteld. Op 16 november 2017 heeft de bewindvoerder 
kennisgenomen van het negatieve advies van de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad. Inmiddels heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. Het 
cassatieberoep is afgewezen (ex artikel 81 lid 1 Ro). Deze procedure betrof 
(kort gezegd) de vaststelling van de aansprakelijkheid. 

Met betrekking tot de schade heeft de Rechtbank Den Haag op 20 juli 2017 
uitspraak gedaan en daarbij Facalux B.V. veroordeeld om te betalen een 
bedrag van (afgerond) € 386.000,00 te vermeerderen met rente en kosten, 
hetgeen is opgelopen tot (afgerond) € 535.000,00. Tegen deze uitspraak heeft 
Facalux B.V. hoger beroep ingesteld. De procedure is geroyeerd.

13-06-2018 
 2

De verzekeringen worden gecontinueerd waar nodig. De verzekeringen zijn 
opgezegd.

13-06-2018 
 2

Facalux B.V. is onderhuurder van een gedeelte van het bedrijfspand aan de 
Industrieweg 92 te Waalw ijk. Hoofdhuurder is Plastica Plaat Holding B.V. die op 
haar beurt weer huurt van Sens Beheer B.V. Bij brief van 6 december 2017 is 
met verkregen toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomst 
tussen Facalux B.V. en Plastica Plaat Holding B.V. met onmiddellijke ingang, 
althans tegen eerstmogelijke juridische datum opgezegd. Indien en voorzover 
de huurovereenkomst zou gelden tussen Facalux B.V. en Sense Beheer B.V. is 
deze middels gelijk schrijven eveneens beëindigd.

13-06-2018 
 2



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

Facalux B.V. is bij vonnis van de Rechtbank Den Haag van 20 juli 2017 
veroordeeld tot betaling van een bedrag van (afgerond) € 535.000,00. Eiseres 
(Eskra Bouw B.V.) heeft tevens onder diverse relaties van Facalux B.V. 
derdenbeslag laten leggen. Hierdoor kwam effectief de geldstroom stil te 
liggen en dreigde de situatie te ontstaan dat Facalux B.V. niet meer aan haar 
betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Facalux B.V. is daarop in overleg 
getreden met eiseres, welk overleg niet tot een regeling heeft kunnen leiden. 
Facalux B.V. voorzag dat zij - in die situatie - niet zou kunnen voortgaan met 
het betalen van haar opeisbare schulden, zodat zij de Rechtbank heeft 
verzocht een bewindvoerder te benoemen teneinde mede te bezien wat de 
mogelijkheden zijn haar schuldeisers op termijn te voldoen.

Op 16 november 2017 heeft de bewindvoerder een verzoekschrift tot 
intrekking van de verleende voorlopige surseance van betaling ingediend bij de 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De bewindvoerder was van oordeel dat er 
gronden bestonden tot intrekking van de verleende voorlopige surseance van 
betaling. De mogelijkheden om tot een akkoord met de crediteuren te komen, 
waren gestrand. Op het moment dat moest worden vastgesteld dat een 
crediteurenakkoord niet meer haalbaar was, doordat er onvoldoende middelen 
voorhanden waren c.q. te verkrijgen waren om dergelijke tekorten te 
financieren. Ook waren er onvoldoende middelen om de lopende verplichtingen 
te (blijven) voldoen. Op 17 november 2017 is het faillissement uitgesproken.

De curator heeft de oorzaken van het faillissement nog in onderzoek en zal dit 
onderzoek de komende verslagperiode continueren.

13-06-2018 
 2

2. Personeel

Personeelsleden 
0

13-06-2018 
 2

Personeelsleden 
0

13-06-2018 
 2

Geen werkzaamheden te verrichten. 13-06-2018 
 2



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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

3. Activa

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. 13-06-2018 
 2

Curanda heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom 13-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

OHW-voorraden € 200.000,00 € 24.200,00

totaal € 200.000,00 € 24.200,00

Tijdens de surseanceperiode heeft Facalux B.V. zoveel mogelijk gebruik 
gemaakt van de reeds aanwezige voorraad bij het uitvoeren van lopende 
projecten. Eventuele aankopen zijn in overleg met de bewindvoerder gedaan. 

Na datum faillissement is de nog aanwezige voorraad met toestemming van de 
rechter-commissaris verkocht aan een derde partij.

13-06-2018 
 2

Afgewikkeld, geen nadere werkzaamheden te verrichten. 13-06-2018 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

orderportefeuille € 8.000,00

offerteportefeuille € 6.000,00

goodwill/immaterieel actief € 56.000,00

totaal € 70.000,00 € 0,00

Na datum faillissement is de andere activa met toestemming van de rechter-
commissaris verkocht aan een derde partij.

13-06-2018 
 2

De transactie is afgerond. De bedragen zijn ontvangen. 13-06-2018 
 2

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteurenportefeuille € 221.889,44

totaal € 221.889,44 € 0,00 € 0,00

De debiteuren zijn verpand aan de bank. De opbrengst is nog onbekend. De 
bank incasseert de debiteuren zelf. Overleg bank.

13-06-2018 
 2

Incasso door de bank is gaande. 19-02-2019 
 4

Overleg bank. 13-06-2018 
 2

5. Bank/Zekerheden



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

€ 3.773.836,99

Toelichting vordering van bank(en) 
Facalux B.V. is één van de kredietnemers in een compte joint financiering. De 
vordering van de bank, zoals opgegeven per 7 december 2017, bedraagt € 
2.847.298,01 exclusief lopende rente, provisie, kosten, buitengerechtelijke 
incassokosten en uitw inningskosten.

Plastica Plaat Holding B.V. stelt zich op het standpunt dat zij een vordering 
heeft op Facalux B.V. van € 926.538,98. De curator heeft deze vordering in 
onderzoek.

13-06-2018 
 2

Toelichting vordering van bank(en) 
Dit onderzoek wordt gecontinueerd.

22-11-2018 
 3

€ 2.847.298,01

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank heeft haar (voorlopige) vordering ingediend.

19-02-2019 
 4

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Verpanding van voorraden en debiteurenvorderingen blijkens onderhandse 
akte van 27 december 2012. Mede kredietnemers zijn hoofdelijk 
aansprakelijkheid voor de hiervoor genoemde vordering van de bank. Deze 
mede kredietnemers hebben de nodige zekerheden verstrekt, in welke in het 
bijzonder bestaan uit verpanding van voorraden en debiteurenvorderingen 
een geconsolideerde vermogensverklaring. 

Plastica Plaat Holding B.V. stelt dat zij terzake de onder 5.1 genoemde 
vordering een pandrecht heeft op - huidige en toekomstige - inventaris, 
waaronder toch niet uitsluitend bedrijfsmiddelen, inventaris, machinerieën, 
werktuigen en voertuigen, alle huidige en toekomstige voorraden, alle huidige 
en toekomstige modellen, databanken, merkrechten etc. en alle huidige en 
toekomstige vorderingen. De curator heeft dit beroep in onderzoek.

13-06-2018 
 2

Dit onderzoek wordt gecontinueerd. 22-11-2018 
 3

Bank: wordt gerespecteerd.

De curator heeft het beroep van Plastica Plaat Holding B.V. in onderzoek.

13-06-2018 
 2



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Overleg met de directie van curanda, de huisbankier, leveranciers, afnemers en 
overige derde-betrokkenen. Continueren.

13-06-2018 
 2



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Niet van toepassing. 13-06-2018 
 2

Doorstarten onderneming

Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator na datum 
faillissement de voorraad, de orderportefeuille, de offerteportefeuille en de 
goodwill/immaterieel actief verkocht aan een derde partij.

13-06-2018 
 2

Zie hierboven. 13-06-2018 
 2

€ 94.200,00 13-06-2018 
 2

De transactie is afgerond. Geen werkzaamheden te verrichten. 13-06-2018 
 2



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 13-06-2018 
 2

Er zal nader onderzoek naar de administratie worden gedaan, mogelijk met 
inschakeling van een derde partij.

22-11-2018 
 3

Onderzoek naar de administratie heeft plaatsgevonden middels inschakeling 
van een derde partij. De curator is doende de resultaten daarvan te 
bestuderen.

30-01-2020 
 6

In onderzoek. 13-06-2018 
 2

In onderzoek, waarschijnlijk is Facalux op grond van artikel 2:396 lid 1 BW 
vrijgesteld.

13-06-2018 
 2

Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003 (NJ 
2004/282, De Rijk q.q./De Roy) 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, zou een vordering uit hoofde van een mogelijke 
schending inmiddels zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn 
volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt.

13-06-2018 
 2

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken. 13-06-2018 
 2

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Toelichting 
Salaris bew indvoerder: € 11.264,25 (voldaan)
Salaris curator: PM

13-06-2018 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

13-06-2018 
 2

Toelichting 
Het UWV heeft geen vordering.

13-06-2018 
 2

Toelichting 
Nog niet bekend.

13-06-2018 
 2

5 13-06-2018 
 2

9 22-11-2018 
 3

10 22-07-2019 
 5

€ 2.892.050,27

Toelichting 
Inclusief de vordering van de bank.

13-06-2018 
 2

€ 3.582.680,88

Toelichting 
Inclusief de vordering van de bank.

22-11-2018 
 3

€ 4.193.480,88 22-07-2019 
 5



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Nog onbekend. 13-06-2018 
 2

Inventariseren crediteuren.

Diverse parkeigenaren en chaleteigenaren hebben inmiddels hun vorderingen 
ingediend terzake - kort gezegd - leveringen die in het verleden ondeugdelijk 
zijn gebleken. De curator behandelt deze in overleg met de directie van 
curanda.

13-06-2018 
 2

9. Procedures

Eskra Bouw BV 13-06-2018 
 2

vordering tot schadevergoeding. 13-06-2018 
 2



9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Er liepen twee procedures. 

Ten eerste is indertijd door één van de afnemers van Facalux B.V. een 
procedure tegen haar gestart, welke procedure heeft geleid tot het eindarrest 
van het Gerechtshof Den Haag van 30 augustus 2016. Facalux B.V. heeft 
cassatie ingesteld. Op 16 november 2017 heeft de bewindvoerder 
kennisgenomen van het negatieve advies van de procureur-generaal bij de 
Hoge Raad. Inmiddels heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. Het 
cassatieberoep is afgewezen (ex artikel 81 lid 1 Ro). Deze procedure betrof 
(kort gezegd) de vaststelling van de aansprakelijkheid. 

Met betrekking tot de schade heeft de Rechtbank Den Haag op 20 juli 2017 
uitspraak gedaan en daarbij Facalux B.V. veroordeeld om te betalen een 
bedrag van (afgerond) € 386.000,00 te vermeerderen met rente en kosten, 
hetgeen is opgelopen tot (afgerond) € 535.000,00. Tegen deze uitspraak heeft 
Facalux B.V. hoger beroep ingesteld. De procedure is geroyeerd.

13-06-2018 
 2

Op 3 oktober 2018 heeft de Rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak 
gedaan in de procedure die ESKRA Bouw BV jegens de bestuurders van 
curanda heeft geëntameerd. Naar aanleiding van dit vonnis voert de curator 
overleg met de procespartijen.

22-11-2018 
 3

Overleg is gaande. 19-02-2019 
 4

Zonodig overleg met (de raadsman van) Eskra Bouw B.V. omtrent de 
afw ikkeling van de claim van Eskra Bouw B.V. Actueel.

13-06-2018 
 2

Overleg procespartijen ESKRA Bouw BV en bestuurders curanda 22-11-2018 
 3

Nog actueel. 22-07-2019 
 5



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, inventariseren crediteuren, (zonodig) 
overleg raadsman Eskra Bouw B.V., onderzoek vordering Plastica Plaat Holding 
B.V. en haar beroep op zekerheden, overleg directie curanda afw ikkeling 
klachten.

13-06-2018 
 2

Onbekend 13-06-2018 
 2

7-2-2021 07-08-2020
 7

Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken, inventariseren crediteuren, (zonodig) 
overleg raadsman Eskra Bouw B.V., onderzoek vordering Plastica Plaat Holding 
B.V. en haar beroep op zekerheden, overleg directie curanda afw ikkeling 
klachten.

13-06-2018 
 2

Bijlagen
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