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R-C
Curator

mr. M.D.E. Leppens
mr K. van Overloop

Algemene gegevens
Naam onderneming
Het Natuursteenhuis B.V.

26-10-2018
1

Gegevens onderneming
Het Natuursteenhuis B.V. h.o.d.n. NATUURSTEENHUIS, ZANDEE EN DE KUIPER
NATUURSTEEN, ZANDEE EN DE KUIPER en GRAFGEDENKTEKENS ZANDEE EN DE
KUIJPER, gevestigd te Goes, is op 25 september 2018 in staat van faillissement
verklaard.

26-10-2018
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met grafw erk. Een deel van het w erk bestond
uit het maken van grafstenen (met fundering) voor particulieren. Ook w erden
w erkzaamheden verricht voor de bouw , zoals het maken en verkopen van
vensterbanken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 889.143,00

€ -82.433,00

€ 110.118,00

2017

€ 948.618,00

€ -40.233,00

€ 121.574,00

Toelichting financiële gegevens

26-10-2018
1

Toelichting financiële gegevens
In 2012 ging de onderneming failliet en er is toen een doorstart gemaakt.
Vanaf 2012 is er geen enkel jaar met een positief resultaat afgesloten. De
curator is in het bezit gesteld van de jaarrekeningen.

26-10-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
9

26-10-2018
1

Toelichting
De curator heeft begrepen dat het aantal personeelsleden de afgelopen jaren
is afgenomen. Ook zijn er in 2017 nog personeelsleden vertrokken.

Boedelsaldo
€ 12.042,70

26-10-2018
1

Toelichting
Het gaat met name om verpande vorderingen.
€ 98.974,06

24-01-2019
2

€ 29.474,39

23-04-2019
3

€ 6.948,77

22-07-2019
4

€ 7.475,02

09-10-2019
5

€ 1.454,25

16-03-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-9-2018

26-10-2018
1

t/m
25-10-2018
van
26-10-2018

24-01-2019
2

t/m
24-1-2019
van
24-1-2019

23-04-2019
3

t/m
23-4-2019
van
23-4-2019

22-07-2019
4

t/m
22-7-2019
van
10-10-2019

16-03-2020
6

t/m
16-3-2020
van
17-3-2020

11-09-2020
7

t/m
11-9-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

103 uur 0 min

2

122 uur 6 min

3

27 uur 48 min

4

6 uur 48 min

5

20 uur 0 min

6

8 uur 18 min

7

21 uur 6 min

totaal

309 uur 6 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Periode 25 september 2018 t/m 25 oktober 2018:
Mr. M. IJzelenberg: 33,5
Mr. M.E. Kok: 0,2
Mr. K. van Overloop: 61,4
Mr. R. Zw amborn: 7,9

26-10-2018
1

Periode 25 oktober 2018 t/m 24 januari 2019:
Mr. M. IJzelenberg: 38,8
Mr. K. van Overloop: 82,9
Mr. R. Zw amborn: 0,4

24-01-2019
2

Periode 24 januari 2019 t/m 23 april 2019:
Mr. M. IJzelenberg: 7,4
Mr. K. van Overloop: 20,3

23-04-2019
3

Totaal aantal gemaakte uren op 22 juli 2019: 261,7, als volgt gespecificeerd:
Mr. K. van Overloop: 170,8
Mr. R. Zw amborn: 8,3
Mr. M.E. Kok: 0,2
Mr. M. IJzelenberg: 82,4

22-07-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De aandelen van de failliet w orden gehouden door de vennootschap Holding J.
van de Linde Kloetinge B.V. en W ihanfie Beheer B.V. De aandelen van deze
moedervennootschappen zijn in handen van de heer J.L. van de Linde en de
heer W .A. Bouman. Zij vormden samen de formele directie.

26-10-2018
1

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

26-10-2018
1

1.3 Verzekeringen
Na overleg met de pandhouder, w orden diverse verzekeringen aangehouden.
Andere verzekeringen w orden beëindigd.

26-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode zijn alle verzekeringen beëindigd.

24-01-2019
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand w ordt gehuurd. Met toestemming van de rechter-commissaris
is de huurovereenkomst opgezegd.

26-10-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder gelegen in het
achterblijven van de omzet. In 2012 is er een doorstart gew eest en de
omzetten bleven achter bij de prognoses. Ook het vertrekken van bepaalde
personeelsleden (in 2017) heeft klanten doen afhaken. Voor de zomer van
2018 hebben de aandeelhouders er nogmaals geld in gestopt (€ 50.000,--),
maar dit w as voor de bestuurder echt de laatste keer. Omdat ook een grote
debiteur niet w ilde betalen en de roodstand zeer fors is, is besloten tot eigen
aangifte.

26-10-2018
1

De heer Bouman heeft als het gaat om de oorzaak van het faillissement nog
verklaard:
"- tijdens de doorstart in 2012 w as de door de voormalig eigenaar
geprognosticeerde omzet voor resterend 2012 1.100k maar daadw erkelijk
625k
- de daaropvolgende jaren zijn er allerlei akties ondernomen om in 2017 te
komen tot een operationeel resultaat van bijna 0. De omzet groeide naar ca.
900k.
- medio november 2017 zeggen 2 ervaren personeelsleden, die zorgen voor de
bedrijfsleiding/aansturing/calculatie/klantcontact, de arbeidsovereenkomst op
en starten per 1 januari 2018 een eigen onderneming in dezelfde business. Zij
nemen klanten, kennis en expertise mee met alle gevolgen van dien.
Daarnaast w aren zij, mede gezien de periode van het jaar, binnen een aantal
w eken vertrokken... Zij w aren niet voor rede vatbaar om te blijven of een
langere opzegtermijn aan te houden
- begin 2018 w ordt de medew erkster die het grafw erk runt langdurig ziek met
alle gevolgen van dien. Vervanging met kennis is niet voorhanden en er dient
dus een medew erker van begin af aan ingew erkt te w orden
- in 2018 vertrekt een verkoper aangezien hij vanuit een andere branche een
goede aanbieding krijgt.
- om w erkzaamheden uit te kunnen voeren diende externe ingehuurd te
w orden hetgeen kostprijsverhogend w erkte."
De curator zal nog nader onderzoek dienen te verrichten naar de oorzaak van
het faillissement
In de tw eede verslagperiode heeft de curator nog diverse gesprekken gehad
met de bestuurders. Vooralsnog heeft de curator de indruk dat het
faillissement het gevolg is van (grote) w isselingen in het personeel, een te
inefficiënte w ijze van handelen/w erken binnen het bedrijf, en te hoge lasten/te
lage opbrengsten.

24-01-2019
2

De oud bestuurder heeft nog aangegeven zich niet (helemaal) te kunnen
vinden in het bovenstaande citaat. Volgens hem is de gang van zaken rond de
overname uit 2012 niet relevant.

16-03-2020
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9

26-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

26-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-9-2018

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er is overleg gew eest met het UW V, het bestuur en R-C. Zekerheidshalve zijn
ook de bestuurders en een ad-interim bestuurder ontslagen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Inventaris (machines, kantoor, etc)

€ 46.285,37

totaal

€ 46.285,37

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

26-10-2018
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er is sprake van diverse bedrijfsmiddelen, zoals machines en kantoorinventaris.
Ook zijn er tw ee heftrucks en is er een bus.

26-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator zich tegenover de verhuurder op
het standpunt gesteld dat de magazijnstellingen behoren tot het vermogen
van de failliet. De verhuurder stelde zich op het standpunt dat de stellingen
onderdeel van het bedrijfspand w aren. Na overleg met de verhuurder en met
toestemming van de R-C en de pandhouder, heeft de verhuurder een bedrag
van € 2.000,-- ex BTW betaald, opdat de curator de rechten van de verhuurder
op dit punt zal respecteren.

24-01-2019
2

In vijfde verslagperiode is er nog € 526,25 in de boedel gevloeid. Het gaat om
kavels die in eerste instantie niet w erden opgehaald en opnieuw zijn verkocht.

09-10-2019
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Als het gaat om bodemzaken, komt de curator ex art. 57 Fw op voor de
rechten van de fiscus. Er is sprake van diverse bodemzaken, zoals machines.

26-10-2018
1

De fiscus heeft een preferente vordering ingediend, die de opbrengst
overstijgt, zodat de opbrengst via de boedel zal vloeien ex art. 57 lid 3 Fw en
182 Fw .

24-01-2019
2

De curator heeft met de pandhouder daarnaast een boedelbijdrage van 10 %
afgesproken. De roerende zaken zijn geveild via Troostw ijk. Er is een
commissie van 7,5 % betaald aan het veilinghuis. Daarnaast zijn in overleg met
de pandhouder verzekeringen aangehouden alsook energiecontracten in stand
gelaten. De kosten hiermede verbandhoudende zullen naar rato van de
opbrengst w orden verdeeld tussen de boedel en de pandhouder. Op 24
januari 2019 zijn nog niet alle kosten compleet in beeld. W anneer die kosten
volledig in beeld zijn, zal de curator op dit punt afw ikkelen met de
pandhouder/bank.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Divers.

26-10-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Stenen

€ 12.955,91

totaal

€ 12.955,91

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van voorraad, het gaat dan met name om (natuur)stenen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

26-10-2018
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Divers.

26-10-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Handelsnaam, telefoonnummer, domeinnaam,
etc.

€ 3.500,00

totaal

€ 3.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
In januari 2019 zijn de handelsnaam, de w ebsite, het telefoonnummer en w at
klantendossiers, met toestemming van de R-C, verkocht aan een
doodstartpartij (de heer Eckhardt/Eckvice). Er w aren geen andere gegadigden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

24-01-2019
2

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst van 20 september 2018 staat er € 88.661,63 open.
Na overleg met de pandhouder (Rabobank) int de curator de debiteuren. De
debiteurenlijst is op verzoek van de curator bijgew erkt.

26-10-2018
1

Op 24 januari 2019 is er door pre-faillissementsdebiteuren, totaal € 12.456,32,
betaald. Diverse debiteuren hebben verw eren opgew orpen, vaak terecht, zo
blijkt na onderzoek. Zo stonden er vorderingen op de debiteurenlijst, terw ijl er
nog geen w erkzaamheden w aren verricht en het dus feitelijk ging om
aanbetalingen. Ook zijn er diverse aannemers die klachten hebben
opgew orpen.

24-01-2019
2

Op 23 april 2019 is er aan pre-faillissementsdebiteuren, totaal € 14.751,62
ontvangen. Er zijn ook schikkingen getroffen, met toestemming van de
pandhouder en de rechter-commissaris. Helaas w orden er veel klachten
opgew orpen.

23-04-2019
3

Ter zake een verpande vordering, w ordt er met toestemming van de
pandhouder en de bank binnenkort gedagvaard. De curator heeft met de
pandhouder reeds financiële afspraken gemaakt. Het gaat om een vordering
van € 16.829.81 die onbetaald is gebleven.

09-10-2019
5

De procedure is opgestart en de debiteur heeft verw eer gevoerd. De
rechtbank heeft een mondelinge behandeling gelast, w elke is ingeroosterd op
18 mei 2020.

16-03-2020
6

Vanw ege de maatregelen verbandhoudende met Covid 19 is de zitting niet
doorgegaan en hebben partijen gerepliceerd en gedupliceerd. Ook is er tevergeefs - nog getracht een schikking te bew erkstelligen. De zaak staat nu
voor vonnis.

11-09-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Divers, overleg met de bank, debiteuren en bestuur. Versturen van berichten
aan debiteuren.

26-10-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 129.310,61
Toelichting vordering van bank(en)
Blijkens een overeenkomst van 24 april 2014 is er een krediet verstrekt in
rekening-courant tot een maximum van € 150.000,--. De bank heeft
zekerheden bedongen, bestaande uit pandrechten op de voorraad, inventaris
en vorderingen.

5.2 Leasecontracten

26-10-2018
1

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van diverse leasecontracten t.a.v. de koffieautomaten, de
computers, afvalcontainers, etc. De curator heeft contact met de lessors.

26-10-2018
1

Diverse zaken zijn door de lessors (na betaling van een boedelbijdrage)
opgehaald.

24-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft pandrechten.

26-10-2018
1

5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist, maar er zal in overleg met de curator geveild gaan
w orden.

26-10-2018
1

Zoals hierboven is vermeld, heeft er een veiling plaatsgevonden.

24-01-2019
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen doen een beroep op eigendomsvoorbehoud. De curator heeft
dit in onderzoek.

26-10-2018
1

Diverse leveranciers hebben terecht een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. Onder betaling van een boedelbijdrage zijn de
leveranciers in staat gesteld de betreffende goederen op te komen halen.

24-01-2019
2

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
(Nog) niet van gebleken.

26-10-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
De curator zal conform de Separatistenregeling een boedelbijdrage inhouden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

26-10-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Divers, contact met bank, diverse crediteuren en veilinghuis.

26-10-2018
1

Van belang is te melden dat er circa 100 grafstenen voorhanden zijn, die niet
in de boedel vallen. Die stenen zijn van graven gehaald, opdat de stenen
bew erkt zouden w orden. De curator zal via het veilinghuis ophaaldagen
organiseren. Er zal dan een (beperkte) boedelbijdrage gevraagd w orden.
In de tw eede verslagperiode heeft de curator, in samenw erking met
Troostw ijk, de circa 100 grafstenen, onder betaling van een beperkte
boedelbijdrage per steen, in bezit gesteld van de eigenaren/erven. Dit heeft
het kantoor van de curator veel tijd gekost.

24-01-2019
2

In de derde verslagperiode heeft de curator een voorstel gedaan aan de bank
om (tussentijds) af te w ikkelen als het gaat om de opbrengst/kosten ter zake
de verpande voorraad, de verpande inventaris en de verpande vorderingen.
De curator is in afw achting van een reactie.

23-04-2019
3

22 juli 2019: inmiddels is er (tussentijds) met de bank als pandhouder
afgew ikkeld. De opbrengst van de voorraad is minus een boedelbijdrage
afgedragen alsook de opbrengst ter zake de geïnde debiteuren minus een
boedelbijdrage. De opbrengst ter zake de inventaris is gelet op het feit dat het
bodemzaken betreft, niet afgedragen. Met de bank vindt nog overleg plaats
over de inning van een (grotere) debiteur.

22-07-2019
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Opdat de curator zich een goed beeld kon vormen, is er een paar dagen
doorgedraaid. Er is ook kort voortgezet in het kader van een eventuele
doorstart. Op vrijdag 28 september 2018 heeft de curator de w erkzaamheden
stil gelegd. De prognoses/berekeningen w aren hiertoe de directe aanleiding.

26-10-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

26-10-2018
1

De curator heeft totaal nog voor € 15.521,48 aan boedelvorderingen geïnd.

24-01-2019
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Overleg personeel, bestudering stukken, etc.

26-10-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is met diverse partijen gesproken over een doorstart. De curator heeft geen
doorstart kunnen bew erkstelligen.

26-10-2018
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator de handelsnaam, de w ebsite,
het telefoonnummer en w at klantendossier, verkocht. Zie ook hierboven.
Andere kandidaten w aren er niet.

24-01-2019
2

6.5 Verantwoording
N.v.t.

26-10-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 3.500,00

24-01-2019
2

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Divers.

26-10-2018
1

Overleg kandidaat-koper, overleg R-C, maken koopovereenkomst, etc.

24-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhoudverplichting lijkt niet in het geding.

26-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

26-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.
W el heeft de accountant in de jaarrekening van 2017, opgemerkt dat er sprake
is van het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond
w aarvan gerede tw ijfel zou kunnen bestaan omtrent de
continuïteitsveronderstelling van de onderneming.

26-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

26-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Van onbehoorlijk bestuur is thans niet gebleken.

26-10-2018
1

7.6 Paulianeus handelen
Nee

24-01-2019
2

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Divers.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

26-10-2018
1

Toelichting
In het kader van een openbare executie, w ordt de elektriciteit doorgeleverd
alsook lopen enkele verzekeringen door. Dit is afgestemd met de pandhouder.

26-10-2018
1

€ 33.921,82

24-01-2019
2

Toelichting
De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend ex art. 39 Fw .
De curator verw acht nog een forse boedelvordering te ontvangen van het
UW V.
€ 69.320,21

22-07-2019
4

Toelichting
Het UW V heeft boedelvorderingen ingediend voor een bedrag totaal €
35.398,39.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 23.540,00

26-10-2018
1

Toelichting
Op 25 oktober 2018 is er sprake van een vordering van € 23.540,-- ingediend
(OB). De curator verw acht dat de fiscus nog meer vorderingen zal indienen.
€ 63.459,00

24-01-2019
2

Toelichting
Op 24 januari 2019 is er door de fiscus een vordering ingediend van totaal €
63.459,-- inzake LH en OB.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
op 24 januari 2019: de curator verw acht nog een preferente vordering te
ontvangen van het UW V.
€ 21.287,75
Toelichting
Het UW V heeft preferente vorderingen ingediend voor een bedrag totaal €
21.287,75.

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

24-01-2019
2

22-07-2019
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

26-10-2018
1

62

24-01-2019
2

65

23-04-2019
3

68

22-07-2019
4

69

09-10-2019
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 75.822,67

26-10-2018
1

€ 154.206,25

24-01-2019
2

€ 157.680,96

23-04-2019
3

€ 161.376,60

22-07-2019
4

€ 164.638,55

09-10-2019
5

€ 163.229,31

11-09-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op 25 oktober 2018: onduidelijk.

26-10-2018
1

Op 22 juli 2019: dit faillissement zal vermoedelijk eindigen middels een
opheffing w egens gebrek aan baten.

22-07-2019
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Divers.

26-10-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

26-10-2018
1

Gaat om een debiteur.

11-09-2020
7

9.2 Aard procedures
Geldvordering.

11-09-2020
7

9.3 Stand procedures
Staat voor vonnis.

11-09-2020
7

9.4 Werkzaamheden procedures
Divers.

11-09-2020
7

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op 25 oktober 2018:
- veilen goederen;
- innen debiteuren;
- crediteurenadministratie;
- divers.

26-10-2018
1

Op 24 januari 2019:
- innen debiteuren;
- crediteurenadministratie;
- divers.

24-01-2019
2

Op 23 april 2019:
- afw ikkelen/overleg met de bank, mede over openstaande vorderingen.

23-04-2019
3

Op 22 juli 2019:
- overleg met de bank, mede over openstaande vorderingen. Daarnaast zal de
curator nog nader onderzoek doen naar eventuele onregelmatigheden.

22-07-2019
4

Op 9 oktober 2019:
- nader onderzoek heeft uitgew ezen dat er geen sprake is van nadere
onregelmatigheden;
- nu een debiteur w ordt gedagvaard, zal de procedure afgew acht moeten
w orden.

09-10-2019
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op 25 oktober 2018: nog onduidelijk.

26-10-2018
1

Op 16 maart 2020:
- de procedure jegens de debiteur zal moeten w orden afgew acht, alvorens tot
afw ikkeling kan w orden overgegaan.

16-03-2020
6

Op 11 september 2020:
- de procedure jegens de debiteur zal moeten w orden afgew acht, alvorens
tot afw ikkeling kan w orden overgegaan.

11-09-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
11-3-2021

10.4 Werkzaamheden overig

11-09-2020
7

Bijlagen
Bijlagen

