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

R-C
Curator

5
17-11-2020
F.01/18/295
NL:TZ:0000075456:F001
23-10-2018

mr. VGT van Emstede
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Landbouw mechanisatiebedrijf Van Berkel B.V.

29-11-2018
1

Gegevens onderneming
Voortsestraat 5
5454 GR SINT HUBERT

29-11-2018
1

Activiteiten onderneming
Reparatie en onderhoud van machines, groothandel in landbouw machines.

29-11-2018
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Volgens jaarrekening 2017 bedroeg het resultaat € 19.000,- negatief en in
2016 € 18.000 positief (voor belastingen). De omzet over 2017 bedroeg €
2.023.000,- en over 2016 € 2.023.000,-. Balanstotaal over 2017 bedroeg €
1.854.846,-. Over 2016 w as dat € 1.747.658,-.

29-11-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

29-11-2018
1

Boedelsaldo
€ 4.954,81

23-05-2019
2

€ 365,79

22-11-2019
3

€ 366,14

12-05-2020
4

€ 366,80

17-11-2020
5

Verslagperiode
van
23-10-2018

29-11-2018
1

t/m
26-11-2018
van
23-5-2019

22-11-2019
3

t/m
21-11-2019
van
22-11-2019

12-05-2020
4

t/m
11-5-2020
van
12-5-2020

17-11-2020
5

t/m
16-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

106 uur 42 min

2

77 uur 12 min

3

24 uur 12 min

4

11 uur 36 min

5

8 uur 36 min

totaal

228 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevormd door de heer F. van Berkel. De aandelen w orden
gehouden door Geminus Holding w aarvan de heer Van Berkel DGA is.

29-11-2018
1

Geminus Holding is op 11 december 2018 eveneens is staat van faillissement
komen te verkeren.

23-05-2019
2

1.2 Lopende procedures
Geen.

29-11-2018
1

1.3 Verzekeringen
Ja, actief en premies voldaan.

29-11-2018
1

De niet meer benodigde verzekeringen zijn beëindigd.

23-05-2019
2

1.4 Huur
Curanda huurt het bedrijfspand van haar moedervennootschap. Deze huur is
opgezegd door de curator ex 39 Fw .

1.5 Oorzaak faillissement

29-11-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
Voordat de economische crisis uitbrak, heeft gefailleerde (en de holding) een
(groeps)financiering gekregen van de ING. Volgens de heer Van Berkel w as dit
een te grote financiering. In 2008 viel een belangrijke leverancier (AGM) w eg
vanw ege faillissement. Er stonden toen w el bestellingen klaar, maar door het
faillissement kon gefailleerde niet leveren. Uiteindelijk is AGM voor een
gedeelte overgenomen door Sitrex. In 2014 viel een grote klant w eg door
faillissement. Daar had gefailleerde nog een grote vordering op. In 2016/2017
raakte een w erknemer langdurig arbeidsongeschikt. Een andere w erknemer
raakte ook langdurig ziek en is in februari van dit jaar overleden. W eer een
andere w erknemer kreeg recentelijk een burn-out en heeft zich derhalve ook
ziek gemeld.

29-11-2018
1

Gefailleerde miste hierdoor voldoende (deskundige) arbeidskrachten voor de
w erkplaats. Juist op de w erkplaatsw erkzaamheden zitten hoge marges, op de
verkoop niet.
Er ontstond te w einig liquiditeit, w aardoor gefailleerde ook geen machines e.d.
meer kon inkopen. Sitrex heeft veel geduld met gefailleerde gehad, maar
moest op een gegeven moment Euler Hermes inschakelen van haar
verzekeraar.
Gefailleerde heeft haar bank (ING) verzocht om herfinanciering te overw egen,
mede gelet op het onroerend goed w aar de holding over bezit. Dat w ilde de
bank echter niet omdat zij dan zekerheden zou w eggeven, aldus de bank. Er
zit een hypotheek t.b.v. de ING op het OG (van € 350.000,--) en met de
w erkmaatschappij is er een rekening-courant verhouding (van € 100.000,--).
De curator verricht nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
De moedervennootschap van curanda, Geminus Holding zal naar alle
w aarschijnlijkheid eveneens failleren op korte termijn gelet op de hoofdelijke
verbondenheid bij vordering van ING bank en het feit dat curanda een
vordering heeft op Holding van circa € 371.000,-.
Vooralsnog is er geen andere oorzaak van het faillissement geconstateerd
door de curator.
Zoals hiervoor vermeld is Geminus Holding B.V. eveneens failliet gegaan. Mr.
R.C.M. Michielsen is aangesteld als curator.

23-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

29-11-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

29-11-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

26-10-2018

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

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

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoor-en bedrijfsinventaris, voertuigen en
aanhangers

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verkoopopbrengst nog niet bekend.

29-11-2018
1

Boedelbijdrage: de curator is in overleg met ING.
De bedrijfsmiddelen zoals inventaris en rollend materieel zijn onderhands met
toestemming pandhouder en rechter-commissaris verkocht aan een derde voor
een bedrag van € 33.250,-.

23-05-2019
2

De opbrengst inventaris dient in de boedel te blijven in verband met het
bodemrecht van de fiscus.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ja.

29-11-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zoeken naar gegadigden voor verkoop en onderhandelen met gegadigden,
afw ikkeling bedrijfsvoering.

23-05-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Diverse voorraden handgereedschappen,
onderdelen, landbouw machines (gebruikt)

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verkoopopbrengst nog niet bekend.
Boedelbijdrage nog niet bekend.

29-11-2018
1

Het onderhanden w erk is uitgefactureerd en w ordt momenteel inzichtelijk
gemaakt.
De voorraad onderdelen en gebruikte landbouw machines zijn onderhands met
instemming van de pandhouder en de rechter-commissaris verkocht aan een
derde voor een bedrag van € 76.750,-.

23-05-2019
2

Pandhouder ING heeft 10% boedelbijdrage betaald w aarbij tevens de
taxatiekosten van Van Beusekom naar rato van de verkoopopbrengsten
verdeeld tussen de boedel en ING bank.
Mirus incasseert de openstaande facturen hoofdzakelijk huurfacturen van
landbouw machines.
Dit is afgew ikkeld. ING heeft nog altijd een behoorlijke vordering.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

22-11-2019
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zoeken gegadigden voor verkoop en onderhandelen met diverse gegadigden,
uitfactureren OHW en overleg met directie en Mirus omtrent incasso.

23-05-2019
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Totaal circa € 80.000 doch voor circa € 40.000
vooruitgefactureerd
totaal

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 25.000,00

€ 0,00

€ 25.000,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Boedelbijdrage nog niet bekend.

29-11-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator dient nog afspraken te maken met pandhouder ING bank over het
opstarten van de incasso nu de periode van afw achten is verstreken.

29-11-2018
1

ING heeft opdracht gegeven aan Mirus om de openstaande debiteuren te
incasseren. De curator verw acht op korte termijn een overzicht van Mirus te
ontvangen.

23-05-2019
2

Nog niet alle debiteuren zijn geïncasseerd. De curator is in afw achting van een
actueel overzicht van Mirus.

22-11-2019
3

De curator heeft een slotrapportage ontvangen maar deze w ordt nog
onderzocht.

12-05-2020
4

De niet door Mirus geïncasseerde debiteuren blijken niet inbaar te zijn of de
kosten die gepaard gaan met verdere incasso maatregelen w egen niet op
tegen de baten.

17-11-2020
5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 65.000,00

29-11-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
ING bank heeft een vordering uit hoofde van rekening-courant per datum
faillissement van circa € 65.000,- per heden w elke per datum faillissement €
103.478,- bedroeg. Daarnaast is curanda hoofdelijk verbonden voor een lening
van circa € 350.000,- w elke gedekt is door een recht van hypotheek afgegeven
door de holdingvennootschap.

Toelichting vordering van bank(en)
Aan ING bank is een bedrag betaald van € 72.200,- ter zake aan de bank
toekomende verkoopopbrengst voorraad minus boedelbijdrage uit hoofde van
haar pandrecht.

23-05-2019
2

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
ING heeft pandrecht op debiteuren, roerende zaken en transportmiddelen en
voorraden.

29-11-2018
1

ING heeft daarnaast een hypotheekrecht op een aan Geminus Holding
toebehorend bedrijfspand met loodsen. De verkoop is nog niet afgerond. Naar
verw achting zal de volledige bankschuld uit de opbrengst voldaan kunnen
w orden en resteert er een overw aarde. Deze overw aarde zal zoals het er nu
naar uitziet verdeeld moeten w orden over de boedels in het faillissement van
Geminus Holding B.V. en van curanda vanw ege de voldoening van de
stichtingskosten door de w erkmaatschappij. De curator doet daar nog nader
onderzoek naar.

22-11-2019
3

Dit onderzoek is opgeschort omdat er nog geen koper is gevonden voor het
bedrijfspand. De curator verw ijst naar het voortgangsverslag van
moedervennootschap Geminus Holding B.V.

12-05-2020
4

Er is een koper gevonden voor het bedrijfspand maar de de netto opbrengst
die resteert na aflossing van de hypotheek en betaling van de
makelaarskosten ligt lager dan de reeds gemaakte boedelkosten. Een
verdeling van het actief is derhalve niet meer aan de orde.

17-11-2020
5

5.4 Separatistenpositie
Ja.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

29-11-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Ja, in afw ikkeling.

29-11-2018
1

Afgew ikkeld.

23-05-2019
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Ja, in afw ikkeling.

29-11-2018
1

Afgew ikkeld.

23-05-2019
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

29-11-2018
1

Toelichting
Boedelbijdragen nog niet bekend.

Toelichting
10% van de verkoopopbrengst.

23-05-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen zekerheidsstukken en vordering ING.

29-11-2018
1

Afgew ikkeld.

23-05-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De w erkzaamheden w aren per datum faillissement al gestaakt. Er konden
geen machines meer geleverd w orden aan curanda door leverancier Sitrex.
Gegadigden voor een totale doorstart zijn uiteindelijk afgehaakt vanw ege de
opstelling van leverancier Sitrex w elke na faillissement een andere partij heeft
aangew ezen als importeur voor de Nederlandse markt. De curator is w el in een
vergevorderd stadium van onderhandeling met een gegadigde die die
materiele vaste activa van curanda gaat overnemen en mogelijk delen van de
activiteiten van curanda zelf voor te zetten.

29-11-2018
1

Verkoop is afgew ikkeld.

23-05-2019
2

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. Lijkt aan voldaan te zijn.

29-11-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Is aan voldaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

29-11-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

23-05-2019
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

29-11-2018
1

Is aan voldaan.

23-05-2019
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

29-11-2018
1

23-05-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken.

29-11-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

29-11-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid is in gang gezet maar heeft
vooralsnog geen bijzonderheden opgeleverd.

23-05-2019
2

Vooralsnog geen bijzonderheden.

22-11-2019
3

Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid is in gang gezet maar heeft
vooralsnog geen bijzonderheden opgeleverd.

12-05-2020
4

Het onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid is in gang gezet maar heeft
vooralsnog geen bijzonderheden opgeleverd.

17-11-2020
5

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

29-11-2018
1

€ 48.342,51

23-05-2019
2

Toelichting
Salaris curator (pm), vordering UW V.
€ 50.564,02

22-11-2019
3

€ 50.564,02

12-05-2020
4

€ 50.564,02

17-11-2020
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 28.397,00

29-11-2018
1

€ 252.491,00

23-05-2019
2

Toelichting
Juistheid van de fiscale vorderingen is nog in onderzoek.
€ 252.491,00

12-05-2020
4

€ 252.491,00

17-11-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

29-11-2018
1

€ 17.188,13

23-05-2019
2

€ 17.188,13

12-05-2020
4

€ 17.188,13

17-11-2020
5

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

29-11-2018
1

€ 10.414,75

23-05-2019
2

Toelichting
W erknemer heer Albers.
€ 10.496,45

12-05-2020
4

€ 10.496,45

17-11-2020
5

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

29-11-2018
1

54

23-05-2019
2

56

22-11-2019
3

56

12-05-2020
4

56

17-11-2020
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.268.038,96

29-11-2018
1

€ 1.265.022,37

23-05-2019
2

€ 1.266.477,72

22-11-2019
3

€ 812.917,67

12-05-2020
4

€ 812.917,67

17-11-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. Gelet op vordering ING w aarschijnlijk geen uitkering aan
concurrente crediteuren.

29-11-2018
1

De curator verw acht gelet op het beschikbare boedelactief en de omvang van
de boedelvorderingen geen uitkering aan schuldeisers te kunnen doen.

23-05-2019
2

De curator verw acht gelet op het beschikbare boedelactief en de omvang van
de boedelvorderingen geen uitkering aan schuldeisers te kunnen doen.

12-05-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie crediteuren, afw ikkeling eigendomsvoorbehouden, afw ikkeling
lopende diensten, diverse overleggen met fiscus ivm onjuist aanslagen,
opstellen bezw aarschriften.

23-05-2019
2

Afronden vaststellen fiscale positie.

22-11-2019
3

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
Inventariseren activa en passiva, onderhandelingen met gegadigden voor
verkoop activa, afw ikkelen aanspraken derden, onderzoek administratie en
gevoerde beleid, incasso debiteuren.

29-11-2018
1

Afronden incasso debiteuren door Mirus en afronden onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid en afw ikkeling faillissement Geminus Holding
(met name verkoop bedrijfspanden), onderzoek verdeling koopsom
bedrijfspanden tussen Holding en w erkmaatschappij en overige voorkomende
w erkzaamheden.

23-05-2019
2

Afronden incasso debiteuren door Mirus en afronden onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid en afw ikkeling faillissement Geminus Holding
(met name verkoop bedrijfspanden), onderzoek verdeling koopsom
bedrijfspanden tussen Holding en w erkmaatschappij en overige voorkomende
w erkzaamheden.

22-11-2019
3

Afronden beoordelen incasso debiteuren door Mirus en afronden onderzoek
bestuurdersaansprakelijkheid en afw ikkeling faillissement Geminus Holding
(met name verkoop bedrijfspanden), onderzoek verdeling koopsom
bedrijfspanden tussen Holding en w erkmaatschappij en overige voorkomende
w erkzaamheden.

12-05-2020
4

Inventariseren activa en passiva, onderhandelingen met gegadigden voor
verkoop activa, afw ikkelen aanspraken derden, onderzoek administratie en
gevoerde beleid, incasso debiteuren. Afw ikkeling faillissement Geminus
Holding (met name verkoop bedrijfspanden en overige voorkomende
w erkzaamheden

17-11-2020
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

29-11-2018
1

Naar verw achting komende periode.

17-11-2020
5

10.3 Indiening volgend verslag
17-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

17-11-2020
5

Bijlagen
Bijlagen

