Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

12
16-09-2020
F.01/15/131
NL:TZ:0000040310:F001
24-02-2015

R-C
Curator

mr. S.J.O. de Vries
mr J.A. van der Meer

Algemene gegevens
Naam onderneming
Beton Son B.V.
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Gegevens onderneming
Beton Son B.V. (hierna "BS")
statutair gevestigd te Son
kantoorhoudende aan het adres Meridiaan 2 te 2801 DA Gouda
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Erica Beton B.V. (hierna "EB")
statutair gevestigd te Emmen
kantoorhoudende aan het adres Haatlanderdijk 47 te 8263 AP Kampen

Activiteiten onderneming
Beton Son:
Vervaardiging van producten van beton voor de bouw , groothandel
gespecialiseerd in overige bouw materialen.
Erica Beton:
Vervaardigen van producten van beton voor de bouw .

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 800,00

€ -3.714.238,00

€ 837.097,00

2014

€ 11.191.374,00

€ -2.648.163,00

€ 1.150.535,00

2013

€ 33.311.001,00

€ -7.559.481,00

€ 18.254.515,00

Toelichting financiële gegevens
Beton Son:
Netto-omzet 2013: € 33.311.001 (enkelvoudig)
Netto-omzet 2014: € 11.191.374 (enkelvoudig)
Netto-omzet 2015: €
800 (enkelvoudig)
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Erica Beton:
Netto-omzet 2013: nog onbekend
Netto-omzet 2014: nog onbekend
Netto-omzet 2015: nog onbekend

W inst en verlies
Beton Son:
2015: € 3.714.238 -/2014: € 2.648.163 -/2013: € 7.559.481 -/Erica Beton:
2015: nog onbekend
2014: nog onbekend
2013: nog onbekend

Balanstotaal
Beton Son:
2015: € 837.097
2014: € 1.150.535
2013: € 18.254.515
Erica Beton:
2015: nog onbekend
2014: nog onbekend
2013: nog onbekend

Gemiddeld aantal personeelsleden
80

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 246.793,30

27-08-2018
8

€ 220.070,07

11-03-2019
9

€ 219.133,59

17-09-2019
10

€ 153.058,95

16-03-2020
11

€ 100.397,49

16-09-2020
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Verslagperiode
van
26-2-2018

27-08-2018
8

t/m
12-8-2018
van
13-8-2018

11-03-2019
9

t/m
10-3-2019
van
11-3-2019

17-09-2019
10

t/m
6-9-2019
van
7-9-2019

16-03-2020
11

t/m
8-3-2020
van
9-3-2020
t/m
6-9-2020

Bestede uren

16-09-2020
12

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

721 uur 12 min

9

70 uur 48 min

10

163 uur 30 min

11

112 uur 18 min

12

119 uur 6 min

totaal

1.186 uur 54 min

Toelichting bestede uren
Tijd in verslagperiode: 43,8 uur
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Beton Son: Zie bijgevoegd organogram.
Gevolmachtigden van Betonson Holding BV zijn dhr. W .P. Buitendijk, directeur
Juridische en Personele Zaken en dhr. A.D. Blom, CFO.
Erica Beton:
De enig aandeelhouder en bestuurder van failliet is Beton Son B.v. Deze
vennootschap is reeds op 24 februari 2015 in staat van faillissement verklaard
met benoeming van mr. J.A. van der Meer als curator. De enig aandeelhouder
van Beton Son B.V. is Betonson Beheer B.V. en de bestuurder is Betonson
Holding B.V. De bestuurder van Betonson Holding B.V. is Betonson Beheer B.V.
De bestuurders van Betonson Beheer B.V. zijn de heer G.H. van Nieuw poort de
heer F. Koote.
Verslag 4:
Dochtervennootschap Erica Beton is op 26 april 2016 in staat van faillissement
verklaard. De faillissementen van Beton Son en Erica Beton w orden met
toestemming van de rechter-commissaris geconsolideerd afgew ikkeld. Dit
verslag is het eerste geconsolideerde verslag voor beide faillissementen.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Beton Son:
Er zijn diverse lopende procedures aanhangig. Zie onderdeel 9 voor een
uiteenzetting van die procedures. De procedures zijn thans geschorst en
ambtshalve doorgehaald (administratief) in verband met het faillissement.
In een bodemprocedure die vakbonden FNV Bondgenoten en De Unie tegen
Beton Son BV aanhangig hebben gemaakt, heeft de kantonrechter op 18
december 2014 eindvonnis gew ezen. De curator onderzoekt de kans van
slagen van een hoger beroep en of deze procedure in het belang van de
boedel is. Ter behoud van de appeltermijn is volledigheidshalve pro forma
hoger beroep ingesteld.
Verslag 2:
Na advies van een hoogleraar arbeidsrecht en met toestemming van de
rechter-commissaris is w egens de geringe kans van slagen het hoger beroep
tegen het vonnis van de Kantonrechter van 18 december 2014 niet doorgezet.
Dat betekent dat de vorderingen van w erknemers uit hoofde van een
overeengekomen ontslagvergoeding zijn geplaatst op de lijst van voorlopig
erkende preferente schuldeisers (art. 3:288 sub e B.W .). De w erknemers die
het betreft hebben daartoe een schriftelijke bevestiging ontvangen.
Verslag 5:
Bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvAB) is door Beton Son B.V. op 14
november 2013 een procedure tegen W agemakers aanhangig gemaakt w aarin
tegen W agemakers een schadeclaim is ingediend van in totaal € 1.490.745,- in
verband met tw ee ongevallen op 10 januari 2012 en 12 april 2012 met
betonelementen bij de bouw van de Spoorbrug in Den Bosch. W agemakers
betw ist de aansprakelijkheid. De curator is alle feiten en stukken met
betrekking tot deze zaak aan het verzamelen ten behoeve van het voortzetten
van de procedure of het treffen van een minnelijke regeling. Deze is tot zolang
op de slaaprol van de RvAB geplaatst.
Verslag 6:
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris W eebers
Vastgoed Advocaten ingeschakeld om de curator in deze zaak bij te staan.
W eebers Vastgoed heeft een analyse gemaakt van de feiten. Er heeft nadere
informatievoorziening door en namens de directie van failliet plaatsgevonden,
op basis w aarvan een brief aan de raadsman van W agemakers is
toegezonden. Partijen zullen eerst trachten in een bespreking een minnelijke
regeling te bereiken.
Verslag 7:
Partijen hebben getracht in onderling overleg tot een minnelijke regeling te
komen, onder voorbehoud van toestemming van de rechter – commissaris.
Partijen zijn daarin nog niet geslaagd.
Erica Beton:
Voor zover de curator bekend geen.
Verslag 8:
Met toestemming van de rechter - commissaris en advies van W eebers
vastgoed is met W agemakers een schikking bereikt tot betaling aan de boedel
van een bedrag van € 47.500,- tegen algehele en finale kw ijting en met
royement van de procedure bij de Raad van Arbitrage

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Beton Son:
Beton Son heeft de reguliere verzekeringen, zoals
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Voor zover die zien op de
onderneming van Beton Son, w orden deze verzekeringen beëindigd c.q.
eindigen die van rechtsw ege.
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Erica Beton:
Voor zover de curator bekend geen.

1.4 Huur
Beton Son:
Beton Son huurt kantoorruimte in Son. Deze huurovereenkomst is met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen 11 juni 2015. De
curator probeert de huur eerder te beëindigen met w ederzijds goedvinden.
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Daarnaast bestaat er een gebruiksovereenkomst tussen Beton Son en de
Nederlandse Staat een w erf aan het W ilhelminakanaal te Son, die als
huurovereenkomst kw alificeert. Ook deze overeenkomst is door de curator met
machtiging van de rechter-commissaris opgezegd tegen 11 juni 2015, w aarbij
ook getracht zal w orden tot een eerdere beëindiging te komen.
Erica Beton:
Niet van toepassing.

1.5 Oorzaak faillissement
Beton Son:
De oorzaak van het faillissement zou volgens het bestuur gelegen zijn in de
veroordeling van de kantonrechter van Beton Son BV tot naleving van het
sociaal plan 2011-2013. Het bestuur gaf aan dat Beton Son door haar
financiële performance niet aan haar verplichtingen kon voldoen, zoals volgden
uit het Sociaal Plan 2011-2013. Om die reden heeft het bestuur geprobeerd om
in overleg met de vakbonden tot een lagere ontslagvergoeding, te betalen aan
de w erknemers, te komen, zodat zij die verplichtingen w el na zou kunnen
komen. Het bestuur heeft dit overleg gebaseerd op bepaling in het Sociaal
Plan, w aarin is opgenomen dat partijen overleg zouden hebben als de
financiële omstandigheden van Beton Son of haar moedermaatschappij
daartoe aanleiding zouden geven. Het overleg heeft niet geleid tot aanpassing
van de hoogte van de te betalen ontslagvergoedingen aan de w erknemers.
Beton Son heeft haar verplichtingen toen opgeschort, w aarna de vakbonden
FNV Bondgenoten en De Unie Beton Son in rechte hebben betrokken. In die
procedure is de uitleg van voornoemde bepaling in het nadeel van Beton Son
uitgevallen, w aardoor Beton veroordeeld is om haar verplichtingen uit het
Sociaal Plan na te komen. Het bestuur geeft aan dat Beton Son onvoldoende
middelen heeft om aan die verplichtingen te voldoen, zodat zij om die reden
genoodzaakt zou zijn gew eest om het faillissement van Beton Son te
verzoeken, aldus het bestuur.
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.
Verslag 2:
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator drs J. Brouw er
RA ingeschakeld om hem te assisteren bij het onderzoek naar de oorzaken van
het faillissement.
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Verslag 3:
Op 11 september 2015 heeft drs J. Brouw er RA een eerste rapport van
bevindingen aan de curator uitgebracht. Dit is ter becommentariëring en ter
beantw oording van een aantal vragen aan de directie van failliet toegezonden.
Verslag 4:
Op 6 april 2016 heeft de curator een reactie van de directie van failliet
ontvangen op het eerste rapport van bevindingen. Naar aanleiding van deze
reactie heeft de curator op 15 april 2016 aanvullende vragen gesteld aan de
directie. Op 3 juni 2016 zijn de antw oorden vanuit de directie op deze
aanvullende vragen ontvangen. In een bespreking met de curator zijn de
antw oorden van de directie van een nadere toelichting voorzien.
De curator heeft naar aanleiding van de antw oorden van de directie een
specifieke transactie onder de loep genomen en een voorlopige conclusie
getrokken. Aan de hand van het antw oord van de directie zal w orden getracht
tot een definitieve conclusie te komen. Ook ten aanzien van de overige
voorlopige feitelijke bevindingen zal de curator trachten tot voorlopige
conclusies te komen en die in het kader van hoor en w ederhoor met de directie
delen.
Verslag 5:
De volgende transacties heeft de curator aan een rechtmatigheidsonderzoek
onderw orpen:
a. Verkoop activa/activiteiten met betrekking tot elementen aan Spanbeton op
4 november 2013 ;
b. Overname vordering van Beton Son op Spanbeton door Van Nieuw poort
Financial Services op 23 juli 2014;
c. Verkoop activiteiten met betrekking tot vloeren aan Betonson Prefab op 23
juli 2014;
d. Verkoop aandelen in Betonson Betonfertigteile GmbH aan Betonson Beheer
op 12 februari 2015;
Ten aanzien van de transactie sub a. heeft de curator een taxatie van de
w aarde van de overgedragen activa laten verrichten. De getaxeerde w aarde
komt overeen met de koopsom in de transactie. Ten aanzien van de transactie
sub d. heeft de curator een voorlopige conclusie getrokken en deze voor een
reactie aan de directie kenbaar gemaakt (zie ook hierboven onder verslag 4.).
Deze reactie laat nog op zich w achten.
Naar het voorlopig oordeel van de curator kunnen de transacties a, b en c, op
zichzelf beschouw d niet als “paulianeus” (benadeling van schuldeisers in de zin
van art.42/47 Fw .) w orden aangemerkt. De curator doet nog verder onderzoek
naar de rechtmatigheid van deze transacties op andere gronden dan de
gemelde pauliana.
Verslag 6:
Het voorlopig oordeel van de curator als hierboven vermeld over de
rechtmatigheid van de transacties sub a, b en c ziet enkel op de materiële
vaste activa die onderdeel uitmaakten van de transacties, niet op de met de
transactie(s) overgedragen 38 octrooien. De curator heeft zijn voorlopig
standpunt daarover reeds aan de directie kenbaar gemaakt.
Ook het voorlopig standpunt van de curator over de rechtmatigheid van de
transacties op andere gronden dan “pauliana” is aan de directie kenbaar
gemaakt. De directie heeft toegezegd haar antw oord op voormelde voorlopige
standpunten in september aan de curator kenbaar te maken.

Verslag 7:
De directie heeft in september 2017 haar standpunt aan de curator kenbaar
gemaakt, w aarin zij de stellingen van de curator uitdrukkelijk en inhoudelijk
bestrijdt.
De curator heeft in het rapport van bevindingen van mevrouw Brouw er (zie
verslag 3) het inhoudelijk commentaar van de directie verw erkt en aangepast.
De curator heeft door derden onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van
een procedure. Ook heeft de curator een derde het financiële belang laten
vaststellen van de met de transactie sub c overgedragen 38 octrooien. Dat
belang is zodanig dat de curator de directie heeft aangekondigd de kw estie
mogelijk in rechte voor te zullen gaan leggen. Datzelfde geldt voor de andere
bevindingen van de curator ten aanzien van de rechtmatigheid van de
transacties.
Erica Beton:
De faillietverklaring is uitgesproken op verzoek van een oud-w erknemer. De
reden voor het verzoek tot faillietverklaring lag in het onbetaald laten van de
vordering van deze oud- w erknemer op Beton Son ter zake de door hem
gevorderde ontslagvergoeding conform het sociaal plan. Failliet zou zich
volgens de oud-w erknemer niet aan de afspraken uit het sociaal plan hebben
gehouden bij de beëindiging van het arbeidscontract, w aarna failliet is
gedagvaard teneinde alsnog de correcte ontslagvergoeding te betalen. Hiertoe
is failliet bij verstrek veroordeeld, echter failliet heeft de vordering van de oudw erknemer niet voldaan. De oud-w erknemer is vervolgens overgegaan tot de
aanvraag van het faillissement. Failliet heeft hierin berust, nu de
bedrijfsvoering volgens opgaaf van de bestuurders zeer verw even zou zijn
gew eest met de bedrijfsvoering van Beton Son B.V. Nu deze vennootschap
reeds in 2015 failliet is verklaard, zouden de activiteiten van failliet ook stil zijn
komen te liggen. Binnen failliet zouden geen activa meer resteren, behouden
een klein perceel grond in Emmen. Nu failliet meer schulden had, met name
bestaande uit aanspraken van oud-w erknemers, is berust in de
faillissementsaanvraag.
Verslag 8:
De curator heeft aan de verschillende betrokken (w eder)partijen inhoudelijke
brieven gestuurd met stellingnames op verschillende grondslagen. Deze
grondslagen en stellingnames zijn inhoudelijk bestreden.
De curator heeft na een nadere juridische onderbouw ing van de stellingen van
de curator gesprekken gevoerd met de raadsvrouw e van de betrokkenen om
een minnelijke schikking te beproeven ter voorkoming van een procedure. De
conclusie is voorlopig dat de standpunten van de curator en de betrokkenen te
ver uiteenlopen. De curator is bezig met het voorbereiden van een procedure.

11-03-2019
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De dagvaarding voor een bodemprocedure is nagenoeg in concept gereed. In
de dagvaarding is de complexe materie en de uitvoerige inhoudelijke verw eren
van de betrokkenen verw erkt. Ook zijn nadere vragen over de feiten gesteld.
Daarmee is in de afgelopen verslagperiode veel tijd gemoeid gew eest.

17-09-2019
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De concept dagvaarding is aan de advocaat van de betrokkenen toegestuurd.
Die heeft commentaar op de dagvaarding geleverd, w elk commentaar w aar
nodig in de definitieve dagvaarding is verw erkt. Die zal zo nodig binnenkort
w orden uitgebracht.

16-03-2020
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De curator heeft de verhandelbaarheid van de 38 octrooien als vermeld in
verslag 6 door een onafhankelijke derde laten toetsen. Die toetsing is met

betrokkenen gedeeld. Er w orden gesprekken gevoerd over een onderhandse
verkoop van de octrooien met medew erking van betrokkenen.
De dagvaarding is op 26 juni 2020 door de deurw aarder uitgebracht. Op 4
november 2020 w ordt de zaak bij de rechtbank aangebracht, op w elke
datum de w ederpartijen van de rechtbank bericht krijgen w anneer zij op de
rechtbank een conclusie van antw oord kunnen nemen, w aarin schriftelijk op
de stellingen in de dagvaarding w ordt gereageerd.

16-09-2020
12

De gesprekken over de minnelijke verkoop van de octrooien met behulp van
een intermediair bevinden zich in een eindstadium.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

27-08-2018
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Toelichting
Beton Son:
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er 1 medew erker in
dienst. Op 19 maart 2015 is – met toestemming van de rechter-commissaris –
het dienstverband met deze w erknemer door de curator opgezegd.
Erica Beton:
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w aren er geen medew erkers
meer in dienst. Het bestuur heeft zulks aan de curator bevestigd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-3-2015

1

Beton Son

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Beton Son:
Niet van toepassing.
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Erica Beton:
Failliet is eigenaar van een perceel grond in Emmen met de kadastrale
omschrijving bedrijvigheid.
Verkoopopbrengst:
Beton Son: Niet van toepassing.
Erica Beton: Nog onbekend.
Verslag 4:
De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van het perceel grond.
Erica Beton:
Verslag 5:
Een bedrijfsmakelaar heeft opdracht gekregen te onderzoeken of het stuk
grond onderhands is te verkopen.
Hoogte hypotheek
Beton Son: Niet van toepassing.
Erica Beton: Nog onbekend.
Boedelbijdrage
Beton Son: Niet van toepassing.
Erica Beton: Nog onbekend.
Het is nog niet mogelijk gebleken het perceel grond te verkopen.

11-03-2019
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Zie faillissementsverslag Erica Beton B.V.

17-09-2019
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator zoekt naar een oplossing voor het perceel grond.

11-03-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Banksaldo
Aandelen in Betonson België NV

€ 45.000,00

totaal

€ 45.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Beton Son:
Er is een banksaldo aangetroffen ten bedrage van € 3.296,99. Dit saldo is naar
de boedelrekening overgemaakt.

27-08-2018
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Erica Beton:
Nog onbekend.
Verkoopopbrengst: Niet van toepassing.
Beton Son B.V. beschikt nog over aandelen in gelieerde vennootschappen,
w aaronder in de vennootschap naar Belgisch recht Betonson België N.V. Dit
w as een vennootschap w aarvan de activiteiten inmiddels w aren geëindigd. Op
verzoek van het bestuur van Betonson België N.V. heeft de curator als
aandeelhouder meegew erkt aan ontbinding van die vennootschap. Vanw ege
de Belgisch rechtelijke aspecten heeft de curator met toestemming van de RC
advies ingew onnen bij een Belgisch advocaat. Na vereffening ontvangt de
curator circa € 45.000,-

11-03-2019
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De vennootschap Betonson België NV is ontbonden. Het w achten is op de
aanslagen van de fiscus. Nadat die conform verw achting zijn opgelegd kan de
vennootschap w orden vereffend en het eindsaldo aan de boedel w orden
overgemaakt.

17-09-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Beton Son B.V. is ook nog aandeelhouder van Betonson Son BV, Betonson
Projecten BV, Beton Arkel B.V en Spancon B.V. Ook hiervoor heeft het bestuur
de curator verzocht mee te w erken aan ontbinding van die vennootschappen.

11-03-2019
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De curator heeft zijn medew erking aan de ontbinding van de vennootschappen
aangeboden.

17-09-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenportefeuille

€ 501.646,00

€ 321.072,09

€ 0,00

Materiaalverzekering Nationale
Nederlanden

€ 118.000,00

totaal

€ 619.646,00

€ 321.072,09

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
Beton Son:
Er bestaat een debiteurenportefeuille van totaal € 501.646,00, bestaande uit
vorderingen op gelieerde vennootschappen. De vorderingen w orden
geïncasseerd door de curator.
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Erica Beton:
Nog onbekend.
Opbrengst
Beton Son: Nog onbekend.
Erica Beton: Nog onbekend.
Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
De debiteurenportefeuille is geïncasseerd. Een bedrag van € 110.000,- w as al
voldaan op de bankrekening van Beton Son en is aan de boedel ten goede
gekomen. Het restant van de openstaande debiteurenportefeuille betrof een
vordering op Betonson België N.V.. Die vordering is afgew ikkeld in het kader
van de ontbinding van Betonson België N.V. (zie onder "3. Activa")

11-03-2019
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In het kader van de afw ikkeling van de schade "Spoorbrug Den Bosch" met
W agemakers (zie paragraaf 1.2 "Lopende Procedures") bestaat nog een
aanspraak op Nationale Nederlanden (NN) op basis van de
Materiaalverzekering. NN betw ist die aanspraak van de curator. Er vinden op
dit moment gesprekken plaats tussen de advocaat van de curator van
W eebers Vastgoed Advocaten, die is betrokken vanw ege de
verzekeringsrechtelijke aspecten, en NN om te komen tot een minnelijke
regeling.
Met toestemming van de rechter - commissaris is met NN een schikking bereikt
die inhoudt dat NN de boedel € 30.000,- voldoet tegen algehele en finale
kw ijting. Dat bedrag is inmiddels voldaan.

17-09-2019
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteurenportefeuille afgerond. Afw ikkelen aanspraak NN.

11-03-2019
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W erkzaamheden afgerond.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Beton Son:
Er is geen sprake van een vordering van een bank. Er is een klein positief
saldo aangetroffen ten bedrage van € 3.296,99, w elk saldo is overgemaakt

27-08-2018
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naar de boedelrekening.
Erica Beton:
Voor zover de curator bekend is geen sprake van een vordering van een bank.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Beton Son: Nog in onderzoek.
Erica Beton: Nog in onderzoek.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Beton Son:
Boekjaar Vaststelling Depot
2014 - 2013 voorlopig 31-01-2015
2012 15-01-2014 28-01-2014

27-08-2018
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Erica Beton:
Boekjaar Vaststelling Depot
2015 onbekend onbekend
2014 onbekend onbekend
2013 onbekend 30-01-2015 (groepsjaarrekening)
2012 onbekend 30-05-2014 (groepsjaarrekening)

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Beton Son:
In 2013 is geen goedkeurende verklaring van de accountant afgegeven, nu er
slechts sprake is van een voorlopige jaarrekening.

27-08-2018
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De accountant heeft over de jaarrekening 2012 een goedkeurende verklaring
ex artikel 2:393 BW afgegeven.
Erica Beton:
Nog in onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Beton Son:
De vennootschap is reeds in 1956 opgericht, zodat een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting op de aandelen is verjaard.
Erica Beton:
Nog in onderzoek.
Verslag 4:
De vennootschap is reeds in 1971 opgericht, zodat een eventuele vordering uit
hoofde van de volstortingsverplichting op de aandelen is verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek (zie ook 1.5).

Toelichting
Voor huidige status zie paragraaf 1.5

Toelichting
Voor huidige status zie paragraaf 1.5

27-08-2018
8

11-03-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek (zie ook 1.5).

Toelichting
Voor huidige status zie paragraaf 1.5
In onderzoek
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Toelichting
Voor huidige status zie paragraaf 1.5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voor huidige status zie paragraaf 1.5

16-03-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Afronden dagvaarding betrokkenen en zo nodig uitbrengen.
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De dagvaarding is op 26 juni 2020 door de deurw aarder uitgebracht. Op 4
november 2020 w ordt de zaak bij de rechtbank aangebracht, op w elke
datum de w ederpartijen van de rechtbank bericht krijgen w anneer zij op de
rechtbank een conclusie van antw oord kunnen nemen, w aarin schriftelijk op
de stellingen in de dagvaarding w ordt gereageerd.

16-09-2020
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Voorzetten van de gesprekken over de minnelijke verkoop van de octrooien
met behulp van een intermediair.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 111.398,82

27-08-2018

Toelichting
Beton Son:
Er is voor een totaal aan € 0,00 aan boedelvorderingen ingediend. De
toekomstige boedelvorderingen zullen bestaan uit de in ieder geval het salaris
van de curator.

8

Verslag 2:
De verhuurder van het kantoorpand heeft een vordering ingediend van €
111.398,82.
Erica Beton:
Er is voor een totaal aan € 0,00 aan boedelvorderingen ingediend. De
toekomstige boedelvorderingen zullen bestaan uit de in ieder geval het salaris
van de curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 144,00

27-08-2018
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Toelichting
Beton Son:
Nog niet bekend
Verslag 2:
De fiscus heeft een vordering ingediend van € 144,00.
Erica Beton:
Er is voor een totaal van € 130,00 aan preferente vorderingen door de fiscus
ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Beton Son: Nog onbekend.
Erica Beton: Nog onbekend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.827.735,49
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Toelichting
Beton Son:
Een aantal voormalige w erknemers van Beton Son, met w ie Beton Son een
vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband heeft
gesloten, hebben een vordering ter verificatie ingediend voor het gedeelte van
de ontslagvergoeding w aar zij op grond van het eindvonnis van 18 december
2014 nog recht op zouden hebben. Deze vorderingen w orden in dit stadium
van het faillissement nog niet bevestigd als voorlopig erkende preferente
crediteur. Dat hangt af van een eventueel te voeren hoger beroep in de
procedure tegen de vakbonden.
Voor het overige hebben tot op heden nog geen andere preferente
crediteuren hun vordering ingediend.
Verslag 2:
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 2.486.715,07.
Verslag 3:
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 2.616.735,64.
Verslag 5
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 2.709.593,64.
Verslag 7
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 2.855.899,64.
Erica Beton:
Er is voor een totaal van € 396.154,50 aan overige preferente vorderingen
ingediend. Dit betreft vorderingen van voormalige w erknemers met w ie Erica
Beton een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband
heeft gesloten, maar niet hun volledige ontslagvergoeding hebben ontvangen
w aar zij recht op zouden hebben.
Verslag 4
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 519.400,04.
Verslag 5
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 540.725,51.
Verslag 7
De ex w erknemers hebben een vordering ingediend van totaal € 556.418,95.
€ 2.852.791,49

11-03-2019
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€ 2.764.096,99

16-03-2020
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Toelichting
Drie personeelsleden hebben hun preferente vordering ingetrokken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
23
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Toelichting
Beton Son:
Thans zijn er 3 concurrente vorderingen ingediend.
Thans zijn er 11 concurrente vorderingen ingediend.
Thans zijn er 19 concurrente vorderingen ingediend.
Verslag 4
Thans zijn er 20 concurrente vorderingen ingediend.
Verslag 6
Thans zijn er 23 concurrente vorderingen ingediend.
Erica Beton:
Thans zijn er 2 concurrente vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.489.967,88
Toelichting
Beton Son:
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans €
148.054,36.
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans €
249.356,84.
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans €
1.259.131,87.
Verslag 4
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans €
1.394.907,32.
Verslag 5
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans €
1.415.645,16.
Verslag 6
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans €
1.489.967,88.
Erica Beton:
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans € 3.657,63.
Verslag 7
Het bedrag aan voorlopige concurrente crediteuren beloopt thans € 14.060,76.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Beton Son:
1. Dhr. S.G.A. Mandangu
2. Dhr. P.B.M. Siero
3. Dhr. F.J.C. Van Lijsdonk
4. Dhr. J.L.W . Otten
5. Dhr. M.J.M. Teeuw en
6. FNV Bondgenoten en De Unie
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Verslag 5:
W agemakers, zie boven onder 1.2.
Verslag 6:
W agemakers, zie boven onder 1.2.
Erica Beton:
Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures.

9.2 Aard procedures
Beton Son:
1. Civiele procedure: arbeidsrecht – vordering van een
beëindigingsvergoeding;
2. Civiele procedure: arbeidsrecht – vordering van een
beëindigingsvergoeding;
3. Civiele procedure: arbeidsrecht – vordering van een
beëindigingsvergoeding;
4. Civiele procedure: arbeidsrecht – vordering van een
beëindigingsvergoeding;
5. Civiele procedure: arbeidsrecht – vordering van een
beëindigingsvergoeding;
6. Civiele procedure: afdw ingen nakoming Sociaal Plan 2011-2013.
Verslag 5:
Schadevergoedingsvordering (zie 1.4)
Verslag 6:
Schadevergoedingsvordering (zie 1.4)
Erica Beton:
Niet van toepassing.

9.3 Stand procedures
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9.3 Stand procedures
Beton Son:
1. Comparitie van partijen: procedure is ex artikel 29 Fw geschorst
(ambtshalve doorgehaald);
2. Comparitie van partijen: procedure is ex artikel 29 Fw geschorst
(ambtshalve doorgehaald);
3. Akte na comparitie van partijen zijdens Beton Son: procedure is ex artikel 29
Fw geschorst (ambtshalve doorgehaald);
4. Akte na comparitie van partijen zijdens Beton Son: procedure is ex artikel 29
Fw geschorst (ambtshalve doorgehaald);
5. Conclusie van repliek zijdens Teeuw en: procedure is ex artikel 29 Fw
geschorst (ambtshalve doorgehaald);
6. Eindvonnis gew ezen, pro forma appel ingesteld.
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Verslag 5
De procedure staat op de slaaprol van de RvAB (zie 1.2)
Verslag 6
De procedure staat op de slaaprol van de RvAB (zie 1.2)
Erica Beton:
Niet van toepassing.
Procedure bij de RvAB is doorgehaald.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Inventariseren procedures, onderzoek hoger beroep.
Erica Beton:
Niet van toepassing.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Het verrichten van de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden, zoals het
inventariseren van de crediteuren, onderzoek oorzaken faillissement,
onderzoek rechtmatigheid, incasso debiteuren, onderzoek appel procedure
tegen vakbonden.
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Het verrichten van de gebruikelijke faillissementsw erkzaamheden, onderzoek
rechtmatigheid, opstellen concept dagvaarding en afw ikkeling
Materiaalverzekering Nationale Nederlanden

11-03-2019
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Afronden dagvaarding betrokkenen en zo nodig uitbrengen.

16-03-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van de faillissementen zal nog geruime tijd in beslag nemen.
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10.3 Indiening volgend verslag
16-3-2021

16-09-2020
12

10.4 Werkzaamheden overig
De te verrichten w erkzaamheden blijken genoegzaam uit het voorgaande.
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Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1
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