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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Buiten Gewoon Becx B.V. 05-07-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buiten Gewoon 
Becx B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
18020556, statutair gevestigd te Moergestel, met vestigingsadres: De Sonman 
35 te (5066 GJ) Moergestel.

05-07-2019 
 1

De handel in, de fabricage en het onderhoud van, de reparatie van, de im- en 
export van tuinmachines, land- en bosbouwmachines, gereedschappen 
alsmede onderdelen en aanverwante artikelen, alsmede het detacheren van 
personeel bij andere bedrijven. Reparatie en onderhoud van machines en 
werktuigen voor de landbouw en bosbouw (geen tractoren). Handel in en 
reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans). Import 
hakselaars op aanhangwagenonderstel.

05-07-2019 
 1

Verslagnummer 8
Datum verslag 25-02-2022
Insolventienummer F.02/19/166
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000105290:F001
Datum uitspraak 28-05-2019

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

2016 € 1.931.791,00

2017 € 3.100.012,00 € -115.649,00 € 1.624.113,00

2018 € 3.213.605,00 € -204.184,00 € 1.287.180,00

De cijfers over 2018 betreffen concept cijfers. 05-07-2019 
 1

20 05-07-2019 
 1

€ 237.305,82 25-10-2019 
 2

€ 237.300,30 30-01-2020 
 3

€ 237.291,96 22-05-2020 
 4

€ 116.402,83 09-03-2021 
 6

€ 213.912,87 25-10-2021 
 7

€ 185.429,70 25-02-2022
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
28-5-2019

t/m 
4-7-2019

05-07-2019 
 1

van 
5-7-2019

t/m 
24-10-2019

25-10-2019 
 2

van 
25-10-2019

t/m 
29-1-2020

30-01-2020 
 3

van 
30-1-2020

t/m 
21-5-2020

22-05-2020 
 4

van 
22-5-2020

t/m 
11-9-2020

14-09-2020 
 5

van 
11-9-2020

t/m 
7-3-2021

09-03-2021 
 6

van 
8-3-2021

t/m 
22-10-2021

25-10-2021 
 7

van 
23-10-2021

t/m 
24-2-2022

25-02-2022
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 195 uur 18 min

2 67 uur 24 min

3 7 uur 24 min

4 5 uur 54 min

5 11 uur 6 min

6 18 uur 24 min

7 8 uur 30 min

8 2 uur 36 min

totaal 316 uur 36 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De bestuurder van Buiten Gewoon Becx B.V. is Becx Groep B.V. die op haar 
beurt wordt vertegenwoordigd door Armi Holding B.V. en die op haar beurt 
wordt vertegenwoordigd door haar alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder 
de heer E.A.G. Hommen.  

05-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

De verzekeringen zijn in overleg met de directie opgezegd en worden thans 
afgewikkeld. 

05-07-2019 
 1

Alle verzekeringen zijn afgewikkeld. 14-09-2020 
 5

Curanda had een onderhuurovereenkomst gesloten met Becx Groep B.V. die 
op haar beurt huurde van de persoonlijke holding van voormalig eigenaar en 
oprichter de heer F. Becx. Met verkregen toestemming heeft de curator de 
huurovereenkomst beëindigd. 

05-07-2019 
 1

De curator heeft de oorzaken nog in onderzoek. Uit de eerste bevindingen 
blijkt dat curanda zeer veel last had van (i) teruglopende verkopen en 
concurrentie van verkopen middels webshop (ii) een groot en duur 
bedrijfspand, (iii) een relatief groot personeelsbestand, (iv) curanda werkte 
zeer servicegericht naar particulieren waarbij uit het oog werd verloren dat er 
(te) weinig marge werd gemaakt, (v) teveel particuliere klanten tegen een te 
lage marges.

05-07-2019 
 1

Onderzoek afgerond. 25-10-2021 
 7

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 25-02-2022
 8



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

2. Personeel

Personeelsleden 
19

05-07-2019 
 1

Personeelsleden 
20

05-07-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

29-5-2019 20 met verkregen toestemming RC

totaal 20

Na datum faillissement hebben enkele personeelsleden de curator zeer goed 
ondersteund bij het inventariseren en afw ikkelen van de vele 
eigendomsvoorbehouden/rechten van derden, het incasseren van de 
openstaande vorderingen en het bijwerken/bijhouden van de administratie. 

05-07-2019 
 1

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 09-03-2021 
 6

3. Activa

Curanda heeft geen onroerende zaken in eigendom. 05-07-2019 
 1

Geen werkzaamheden te verrichten. 05-07-2019 
 1



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

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

verhuurmachines € 50.500,00

rollend materieel € 49.500,00

inventaris € 117.500,00

totaal € 217.500,00 € 0,00

De bedrijfsmiddelen zijn gecontroleerd, geïnventariseerd en vervolgens 
getaxeerd.

05-07-2019 
 1

Nog in onderzoek. 05-07-2019 
 1

De curator is doende de bedrijfsmiddelen te verkopen. 05-07-2019 
 1

De curator heeft met een derde partij een koopovereenkomst gesloten en 
deze is afgewikkeld.

25-10-2019 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

voorraad € 149.500,00

totaal € 149.500,00 € 0,00

De voorraden/onderhanden werk zijn gecontroleerd, geïnventariseerd en 
vervolgens getaxeerd.

05-07-2019 
 1

De curator is doende de bedrijfsmiddelen te verkopen. 05-07-2019 
 1

De curator heeft met een derde partij een koopovereenkomst gesloten en 
deze is afgewikkeld.

25-10-2019 
 2



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

immaterieel actief € 11.500,00

totaal € 11.500,00 € 0,00

De immateriële activa zijn gecontroleerd, geïnventariseerd en vervolgens 
getaxeerd.

05-07-2019 
 1

De volledige activa is getaxeerd. De curator heeft inmiddels met een partij 
overeenstemming bereikt over de koop/verkoop van de activa. De bieding ligt 
voor bij de rechter-commissaris.

05-07-2019 
 1

De rechter-commissaris heeft haar toestemming gegeven. De 
koopovereenkomst is gesloten en afgewikkeld. 

25-10-2019 
 2

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 25-02-2022
 8



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

debiteurenportefeuille per datum
faillissement

€ 47.335,77 € 28.473,47

totaal € 47.335,77 € 28.473,47 € 0,00

De debiteuren zijn verpand aan de huisbankier, in overleg met de bank zullen 
deze geïncasseerd worden.

05-07-2019 
 1

De incasso is gaande. 25-10-2019 
 2

Incasso is afgerond. 25-10-2021 
 7

Incasso debiteuren. 05-07-2019 
 1

Incasso is afgerond. Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 09-03-2021 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 509.815,34

Toelichting vordering van bank(en) 
De bank pretendeert de gebruikelijke zekerheden. De curator heeft de positie 
van de bank in onderzoek. 

05-07-2019 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 
De curator is in overleg met de bank.

09-03-2021 
 6

€ 0,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Overleg is afgerond. De bank heeft geen vordering meer op curanda. 

25-10-2021 
 7



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Pandrecht op inventaris, voorraad en debiteuren. 05-07-2019 
 1

In onderzoek. 05-07-2019 
 1

Afgerond. De bank heeft geen positie meer. 25-10-2021 
 7

Bij beschikking van 29 mei 2019 heeft de Rechtbank een afkoelingstermijn van 
twee maanden gelast. 

Diverse leveranciers hebben een eigendomsvoorbehoud, welke inmiddels 
nagenoeg allemaal zijn afgewikkeld.  

05-07-2019 
 1

Beroepen op eigendomsvoorbehoud zijn alle afgewikkeld. 25-10-2019 
 2

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Onderzoek positie bank, afw ikkeling eigendomsvoorbehouden. 05-07-2019 
 1

Eigendomsvoorbehouden zijn afgewikkeld. 25-10-2019 
 2

Het onderzoek naar de positie van de bank is afgerond. Geen nadere 
werkzaamheden te verrichten.

25-10-2021 
 7



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. 05-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Geen werkzaamheden te verrichten. 05-07-2019 
 1

Doorstarten onderneming

De curator is door een groot aantal geïnteresseerden benaderd. Met diverse 
partijen (tussen 10 en 15) zijn gesprekken gevoerd; met sommige partijen 
meerdere gesprekken. Er zijn vervolgens twee biedingsrondes gehouden. De 
curator heeft inmiddels overeenstemming bereikt met een partij, welke bieding 
voorligt bij de rechter-commissaris. 

05-07-2019 
 1

De rechter-commissaris heeft haar toestemming verleend. De transactie is tot 
stand gekomen en afgewikkeld. 

25-10-2019 
 2

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1



6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Begeleiden biedingsrondes, diverse besprekingen met geïnteresseerden, 
organiseren en bijwonen ophaaldagen voor klanten van curanda die bij haar 
nog apparatuur/een machine (bij voorbeeld ter reparatie) hadden staan. 
Begeleiding leveranciers die eigendomsvoorbehoud claimen. Afw ikkelen 
activatransactie.

05-07-2019 
 1

Activatransactie is afgewikkeld. 25-10-2019 
 2

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 25-02-2022
 8

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 05-07-2019 
 1

Is aan voldaan. 25-10-2019 
 2

In onderzoek. 05-07-2019 
 1

Jaarrekeningen zijn gedeponeerd. 25-10-2019 
 2

In onderzoek. 05-07-2019 
 1

Afgerond. 25-10-2021 
 7



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

In onderzoek. 05-07-2019 
 1

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.

25-10-2019 
 2

Nee 25-10-2021 
 7

Nee 25-10-2021 
 7

De rechtmatigheidsonderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. 05-07-2019 
 1

De curator is doende met de rechtmatigheidsonderzoeken. 14-09-2020 
 5

Actueel. 09-03-2021 
 6

De rechtmatigheidsonderzoeken zijn afgerond. 25-10-2021 
 7

Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 25-02-2022
 8

8. Crediteuren

Toelichting 
salaris curator: PM
vordering UWV: PM
huurvordering: PM

05-07-2019 
 1



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

€ 93.067,41

Toelichting 
salaris curator: PM
vordering UWV: € 91.613,82
huurvordering: PM
energieleverantie: € 1.453,59

30-01-2020 
 3

€ 93.067,41

Toelichting 
De huurvorderingen zijn voldaan. 

25-02-2022
 8

€ 15.546,00 05-07-2019 
 1

€ 59.055,00 25-10-2019 
 2

€ 59.127,00 30-01-2020 
 3

Toelichting 
Het UWV heeft zijn vordering nog niet ingediend.

05-07-2019 
 1

€ 83.332,54 30-01-2020 
 3

€ 83.383,15 25-10-2021 
 7

€ 1.343,27

Toelichting 
Loonvorderingen van diverse werknemers.

05-07-2019 
 1

€ 1.270,13

Toelichting 
Loonvordering van diverse werknemers

25-10-2019 
 2

€ 1.343,27

Toelichting 
€ 1.270,13 loonvordering van diverse werknemers
€ 73,14 accijnsvordering Van Kessel Olie

30-01-2020 
 3



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

23 05-07-2019 
 1

29 25-10-2019 
 2

28 30-01-2020 
 3

€ 20.445,40 05-07-2019 
 1

€ 532.900,19 25-10-2019 
 2

€ 532.133,97 30-01-2020 
 3

€ 22.318,63

Toelichting 
De bank heeft geen vordering (meer) op curanda.

25-10-2021 
 7

Nog onbekend. 05-07-2019 
 1

De curator verwacht het faillissement de komende periode te kunnen 
afw ikkelen. Waarschijnlijk zal er aan preferente crediteuren kunnen worden 
uitgekeerd. 

25-10-2021 
 7

De curator zal in de komende verslagperiode tot afw ikkeling overgaan. Dit zal 
een vereenvoudigde afw ikkeling zijn waarbij aan hoogpreferente crediteuren 
een uitkering zal kunnen worden gedaan. 

25-02-2022
 8

Inventariseren crediteuren. 05-07-2019 
 1

De curator is in overleg met de verhuurder terzake de huurpenningen na 
datum faillissement. De overige crediteuren zijn geïnventariseerd. 

25-10-2021 
 7

Inventarisatie afgerond. Geen nadere werkzaamheden te verrichten. 25-02-2022
 8



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

9. Procedures

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Niet van toepassing. 05-07-2019 
 1

Geen werkzaamheden te verrichten. 05-07-2019 
 1

10. Overig

Realiseren doorstart, onderzoek positie bank, contact met UWV onderhouden, 
afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken. 

05-07-2019 
 1

Overleg bank inz diens positie, incasso debiteuren, contact onderhouden met 
UWV, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

25-10-2019 
 2

Overleg met bank en groepsvennootschappen, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoeken.

09-03-2021 
 6

Het overleg met de bank en groepsvennootschappen is afgerond. De 
rechtmatigheidsonderzoeken zijn gereed. De curator is thans in overleg met de 
verhuurder terzake de huurpenningen na datum faillissement. 

25-10-2021 
 7

De huurpenningen na datum faillissement zijn voldaan. De curator zal thans 
overgaan tot afw ikkeling van het faillissement, waarbij aan bepaalde 
hoogpreferente crediteuren een uitkering zal kunnen worden gedaan.  

25-02-2022
 8



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog onbekend. 05-07-2019 
 1

De curator gaat thans over tot afw ikkeling van het faillissement. 25-02-2022
 8

Realiseren doorstart, onderzoek positie bank, contact met UWV onderhouden, 
afw ikkelen eigendomsvoorbehouden, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

05-07-2019 
 1

Overleg bank inz diens positie, incasso debiteuren, contact onderhouden met 
UWV, uitvoeren rechtmatigheidsonderzoeken.

25-10-2019 
 2

Overleg met bank en groepsvennootschappen, uitvoeren 
rechtmatigheidsonderzoeken.

09-03-2021 
 6

Het overleg met de bank en groepsvennootschappen is afgerond. De 
rechtmatigheidsonderzoeken zijn gereed. De curator is thans in overleg met de 
verhuurder terzake de huurpenningen na datum faillissement. 

25-10-2021 
 7

De huurpenningen na datum faillissement zijn voldaan. De curator zal thans 
overgaan tot afw ikkeling van het faillissement, waarbij aan bepaalde 
hoogpreferente crediteuren een uitkering zal kunnen worden gedaan.

25-02-2022
 8

Bijlagen
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