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Algemene gegevens
Naam onderneming
Nooijen Terreininrichting B.V.

02-08-2018
3

Gegevens onderneming
In dit faillissementsverslag w orden enkel de aanvullingen op de vorige tw ee
faillissementsverslagen vermeld. Dit faillissementsverslag kan het beste in
samenhang met het tw eede faillissementsverslag d.d. 29 januari 2018 w orden
gelezen.

02-08-2018
3

Dit faillissementsverslag kan het beste in samenhang met het tw eede
faillissementsverslag d.d. 29 januari 2018 w orden gelezen.

16-09-2019
5

Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Boedelsaldo
€ 17.922,80

02-08-2018
3

€ 9.664,00

21-02-2019
4

€ 9.674,62

16-09-2019
5

€ 14.763,93

25-03-2020
6

Verslagperiode
van
26-1-2018

02-08-2018
3

t/m
31-7-2018
van
1-8-2018

21-02-2019
4

t/m
20-2-2019
van
21-2-2019

16-09-2019
5

t/m
13-9-2019
van
14-9-2019

25-03-2020
6

t/m
20-3-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

65 uur 0 min

4

35 uur 36 min

5

7 uur 36 min

6

19 uur 24 min

totaal

127 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal aantal uren: 534 uren en 6 minuten

02-08-2018
3

Totaal aantal uren: 561 uren en 42 minuten

21-02-2019
4

Totaal aantal uren: 569 uren en 18 minuten

16-09-2019
5

Totaal aantal uren: 588 uren en 42 minuten

25-03-2020
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
De door de gefailleerde vennootschap gesloten verzekeringen zijn in kaart
gebracht en w aar mogelijk beeindigd. Gelet op de betalignsachterstanden is
het niet aannemelijk dat er met succes aanspraak kan w orden gemaakt op
premierestitutie.
Verslag 2:
Het beeindigen van de verzekeringen heeft niet geleid tot premierestitutie.
Verslag 3:
Uiteindelijk is er nog een bedrag van € 283,05 gerestitueerd.

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

02-08-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
Verslag 1:
Het bestuur heeft (onder meer) het volgende verklaard over de oorzaken van
het faillissement:
De gefailleerde vennootschap behoort tot de Nooijen Groep. De gefailleerde
vennootschap is aanvankelijk opgericht om daar het groenonderhoud in onder
te brengen. Op enig moment is daar de inrichting van speelplaatsen en sporten spelvoorzieningen bij gekomen. Van 1991 tot en met 2012 zijn deze
activiteiten dit onder leiding van een en dezelfde directeur uitgebreid. In 2012
is hij met pensioen gegaan. Onder leiding van de nieuw e directeur zijn de
activiteiten ten aanzien van het groenonderhoud afgebouw d en is meer en
meer ingezet op de inrichting van speelplaatsen en sport- en
spelvoorzieningen.
De belangrijkste klant van de gefailleerde vennootschap w as een leverancier
van speeltoestellen. Deze klant verkoopt de speeltoestellen inclusief montage,
ondergronden en aankleding (een complete speeltuin met gras, bomen,
planten, etc.). De gefailleerde vennootschap fungeert als onderaannemer van
deze klant en voert de w erkzaamheden uit. In de loop der jaren is de
gefailleerde vennootschap steeds afhankelijker gew orden van deze
klant en dat terw ijl de marges steeds verder onder druk kw amen te liggen. De
reden daarvoor is onder meer dat de gefailleerde vennootschap in alle
w indrichtingen van het land w erkzaamheden is gaan verrichten voor deze
klant (als gevolg van een faillissement van een andere onderaannemer is de
gefailleerde vennootschap ook in verder gelegen rayons gaan w erken). Het
behoeft geen betoog dat de kosten daardoor aanzienlijk stegen (reistijd,
reiskosten, verblijfkosten, etc.). Daarnaast w erd het personeelsbestand
steeds ouder en dat terw ijl het w erk fysiek zw aar is. Dit leidde tot een relatief
hoog ziekteverzuim van uitvoerend personeel. Kort en goed: de marges
kw amen onder druk te staan en vanaf 2016 w erd er substantieel verlies
geleden. De aandeelhouders proberen vanaf 2015 de aandelen te verkopen
en zijn met diverse partijen in onderhandeling gew eest. Een en ander heeft
niet tot een verkoop geleid.
In 2017 liepen de verliezen verder op en de aandeelhouders w aren niet bereid
het verlies te financieren. De gefailleerde vennootschap kon niet meer aan
haar lopende verplichtingen voldoen, reden w aarom op 13 juli 2017 is besloten
het eigen faillissement aan te vragen. Op dat moment zijn de activiteiten ook
gestaakt. Het faillissement is vervolgens pas op 25 juli 2017 uitgesproken.
Verslag 2:
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement.
Verslag 3:
Nog in onderzoek.

02-08-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 12.250,50
totaal

€ 12.250,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag 1:
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement stonden er drie zaken op de
balans van de gefailleerde venootschap. Het betreffen tw ee transportmiddelen
en een gedeelte van de server. De overige bedrijfsmiddelen w erden gehuurd
van Nooijen Groep B.V. Deze overeenkomst is door Nooijen Groep B.V.
beeindigd.
Zow el de bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap als die van
Nooijen Groep B.V. w orden middels een internetveiling (Troostw ijk) geveild.
Verslag 2:
Enkel een minilader (transportmiddel) is via de internetveiling verkocht. De
overige tw ee bedrijfsmiddelen zijn recent via een restantveiling geveild. De
resultaten daarvan zijn nog niet bekend (de ophaaldag moet nog
plaatsvinden).
Verslag 3:
De server is niet verkocht. Een zitmaaier en een silo (die ook eigendom van
gefailleerde bleek te zijn) zijn verkocht. De opbrengst van de zitmaaier is €
2.200,50 (BTW verlegd) en de silo is € 3.025,00 inclusief BTW . De opbrengst
van de minilader bedroef € 7.550,00 (BTW verlegd).

02-08-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 47.836,00
totaal

€ 47.836,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag 1:
De gefailleerde vennootschap beschikt over een vrije voorraad. Deze voorraad
zal middels de hiervoor genoemde internetveiling te gelde w orden gemaakt.
Onderhanden w erk:
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement w aren er opdrachten
onderhanden. W aar mogelijk zijn deze opdrachten door de boedel afgerond.
Dit om verrekenbare tegenvorderingen te voorkomen, opbrengsten voor de
boedel te realiseren en niet in de laatste plaats, de kansen op een doorstart
te vergroten. Een en ander heeft tot een positief resultaat voor de boedel
geleid van circa € 90.000,00.
Verslag 2:
Voorraad:
De voorraad is grotendeels middels de internetveiling verkocht. Het restant
van de voorraad is recent via een restantveiling geveild. De resultaten daarvan
zijn nog niet bekend (de ophaaldag moet nog plaatsvinden).
Onderhanden w erk:
De definitieve opbrengst van het onderhanden w erk is bekend en bedraagt €
98.501,31.
Verslag 3:
Voorraad:
Er w aren nog w at restanten van de voorraad. Deze zaken bleken
onverkoopbaar. Deze zaken zijn - in overleg met de verhuurder - achtergelaten
op de gehuurde w erf.
Onderhanden w erk:
Afgew ikkeld.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

02-08-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

€ 764.142,19

€ 400.697,19

€ 764.142,19

€ 400.697,19

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 1:
Ten tijde van de uitspraak van het faillissement bleken nog niet alle verrichte
w erkzaamheden te zijn gefactureerd. Nadat er nog een facturatieronde heeft
plaatsgevonden bleek er voor een bedrag van € 764.142,19 aan préfaillissementsdebiteuren te zijn.

02-08-2018
3

Verslag 2:
Onder aftrek van de debiteurenvorderingen die de afgelopen verslagperiode
hebben betaald, de debiteuren w aar een regeling mee is getroffen en de
debiteurenvorderingen die naar het oordeel van de curator (in overleg met
medew erkers van curanda) niet te incasseren zijn, resteert er nog voor circa €
160.000,00 aan debiteurenvorderingen. De curator zet de incasso voort.
Verslag 3:
De afgelopen verslagperiode is met diverse debiteuren gecorrespondeerd. Een
en ander heeft ertoe geleid dat bepaalde debiteurenvorderingen - in overleg
met het bestuur - zijn gecrediteerd. Daarnaast heeft dat ertoe geleid dat er
een bankgarantie ad € 11.493,55 is geretourneerd. De resterende
debiteurenvorderingen zijn disputen. De curator zet de incasso voort.
De afgelopen verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Een en ander
heeft ertoe geleid dat er nog een bankgarantie ad € 7.470,50 is vrijgevallen en
deze debiteur nog € 9.997,46 heeft betaald. Daarnaast hebben ook nog
andere debiteuren betaald en is van bepaalde debiteuren vast komen te staan
dat zij een verrekenbare tegenvordering hebben.

21-02-2019
4

Er staat thans nog een totaalbedrag van € 125.152,07 verdeeld over 14
debiteuren open. Al deze debiteuren voeren verw eer tegen de (hoogte van
de) vordering. De curator streeft ernaar de incasso de komende verslagperiode
af te ronden (tenzij moet w orden besloten debiteuren in rechte te betrekken).
Verslag 5:
Het bestuur heeft nadere informatie aangeleverd. De curator zet de incasso
voort.

16-09-2019
5

Verslag 6:
De incasso is voortgezet. De afgelopen verslagperiode is een bedrag van €
5.069,90 geincasseerd. De incasso duurt voort.

25-03-2020
6

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg debiteuren, onderzoek administratie, overleg bestuur, etc.

02-08-2018
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Overleg debiteuren, onderzoek administratie, overleg bestuur, etc.

21-02-2019
4

Overleg debiteuren, onderzoek administratie, overleg bestuur, etc.

25-03-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

02-08-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
Verslag 1:
ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 641.968,66 ingediend. Deze
vordering bestaat uit een vordering van € 623.004,61 terzake een verstrekte
rekening-courant en € 18.964,05 uit hoofde van een verstrekte garantie.
Verslag 2:
De vordering van ABN AMRO Bank N.V. is op dit moment integraal voldaan. Dit
is het gevolg van de verkoop van de verpande acitva en de incasso van de
vorderingen van curanda. Daarnaast is dat gevolg van de verkoop van de
verpande activa van Nooijen Groep B.V.
De curator is doende de verstrekte garanties (het zijn er tw ee)
"ongeschonden" retour te krijgen. W anneer de curator daar in slaagt zal dat
leiden tot een verder surplus op de rekening van curanda.
Verslag 3:
Een bankgarantie ad € 11.493,55 is vrijgegeven. Er resteert nog een
uitstaande bankgarantie ten bedrage van € 7.470,50. De curator heeft een
voorstel aan de begunstigde gedaan.

Toelichting vordering van bank(en)
Zoals onder punt. 4.1 van dit verslag is gemeld is ook de bankgarantie van €
7.470,50 geretourneerd. Dat maakt dat de positie van de bank is afgew ikkeld
en zij niets meer te vorderen heeft.
Boedel en bank hebben afgerekend. Een en ander heeft ertoe geleid dat het
resterende saldo op de door curanda aangehouden bankrekening is
afgedragen aan de boedel, w aarna de bankrekening is opgeheven.

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden

21-02-2019
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5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Verslag 1:
Zie hiervoor.

02-08-2018
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Verslag 2:
ABN AMRO Bank N.V. en de curator zijn overeengekomen dat de aan de boedel
toekomende boedelbijdragen nog niet w orden uitgekeerd. Het is namelijk zeer
aannemelijk dat het surplus van de opbrengst uit de zekerheden de vordering
van ABN AMRO Bank N.V. en de te betalen boedelbijdrage overtreft.
Verslag 3:
Het surplus op rekening bij ABN AMRO Bank bedraagt - onder aftrek van de nog
uitstaande bankgarantie - circa € 45.000,00. ABN AMRO Bank heeft toegezegd
dat bedrag over te boeken naar de boedelrekening.

Toelichting
Afgew ikkeld. Aangezien de bank ingegraal kon w orden voldaan uit de
verstrekte zekerheden is uiteindelijk geen boedelbijdrage betaald en heeft de
boedel zich op het surplus kunnen verhalen.

21-02-2019
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Overleg bank, etc.

02-08-2018
3

Overleg bank, etc.

21-02-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag 1:
De curator dient zich nog een oordeel te vormen over de vraag of naar zijn
inzicht is voldaan aan de boekhoudplicht.

02-08-2018
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7.2 Depot jaarrekeningen
Verslag 1:
Op een enkele uitzondering na zijn alle jaarrekeningen tijdig gedeponeerd. De
jaarrekeningen die niet tijdig zijn gedeponeerd vallen ruim buiten de in artikel
2:248 lid 6 BW genoemde termijn.

02-08-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

02-08-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

02-08-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

02-08-2018
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag 1:
Nog in onderzoek.

02-08-2018
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De afgelopen verslagperiode is met name de focus gelegd op het vereffenen
van de activa en de debiteurenincasso. De komende verslagperiode verw acht
de curator een aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek te kunnen maken.

02-08-2018
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Alhoew el de debiteurenincasso w el is voorgezet, is de curator is nog niet
aangevangen met het rechtmatigheidsonderzoek. De curator verw acht op
korte termijn te kunnen starten.

21-02-2019
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 458.004,16

02-08-2018
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 274.254,24

02-08-2018
3

€ 274.862,46

16-09-2019
5

€ 280.762,54

25-03-2020
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 28.830,00

02-08-2018
3

€ 302.240,87

16-09-2019
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 28.830,00

02-08-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
131

02-08-2018
3

133

21-02-2019
4

136

16-09-2019
5

137

25-03-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 717.541,67

02-08-2018
3

€ 720.942,42

21-02-2019
4

€ 722.781,24

16-09-2019
5

€ 790.772,62

25-03-2020
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

02-08-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Communicatie crediteuren, etc.

02-08-2018
3

Communicatie crediteuren, etc.

16-09-2019
5

Communicatie crediteuren etc.

25-03-2020
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- incasso debiteuren;
- nader oorzakenonderzoek;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

02-08-2018
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- incasso debiteuren;
- nader oorzakenonderzoek;
- nader rechtmatigheidsonderzoek;
- etc.

21-02-2019
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

02-08-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
27-7-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-03-2020
6

