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

6
09-07-2021
F.03/19/123
NL:TZ:0000101280:F001
18-04-2019

R-C
Curator

mr. P. Hoekstra
mr R. Lemmens

Algemene gegevens
Naam onderneming
Machinefabriek Heerlen B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Machinefabriek Heerlen B.V.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14087299
Statutair gevestigd te Heerlen
Vestigingsadres te 6433 KG Hoensbroek aan De Koumen 1
Surseancenummer S.03/19/4
Insolventienummer F.03/19/123
Datum voorlopig verleende surseance: 12-04-2019
Datum faillissement: 18-04-2019
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Activiteiten onderneming
SBI-code: 2562: Algemene metaalbew erking. Het toeleveren van onderdelen
en producten voor verschillende industrieën die specifieke verspanende
bew erkingen moeten ondergaan.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 7.687.925,00

€ 942.820,00

€ 2.516.101,00

2016

€ 4.475.140,00

€ 220.745,00

€ 1.717.762,00

2019

€ 628.278,00

€ -156.388,00

€ 1.834.349,00

2017

€ 3.793.491,00

€ 185.160,00

€ 1.963.853,00

2018

€ 3.268.539,00

€ -1.048.119,00

€ 1.755.041,00

2015

€ 5.539.881,00

€ 306.113,00

€ 1.973.178,00

Toelichting financiële gegevens
De omzet betreft de netto-omzet. De w inst en verlies bedraagt het resultaat
voor belastingen. Over 2017 is (vooralsnog) geen (voorlopige) jaarrekening
beschikbaar. De cijfers zijn afkomstig uit de financiële jaarrapporten over 2014
t/m 2016, opgemaakt door en voorzien van een samenstellingsverklaring van
de accountant.
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De cijfers 2017, 2018 en 2019 zijn afkomstig uit de administratie (proef- en
saldibalans). 2019 betreft de periode tot aan datum surseance 12 april 2019.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
34
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Toelichting
In 2018: 49
In 2019: 34

Boedelsaldo
€ 174.494,01
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€ 628.108,11

14-08-2019
2

€ 952.968,50
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€ 834.646,84

20-05-2020
4

€ 730.307,76

20-11-2020
5

€ 670.535,11

09-07-2021
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
12-4-2019

14-05-2019
1

t/m
13-5-2019
van
14-5-2019

14-08-2019
2

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019
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t/m
17-11-2019
van
17-11-2019

20-05-2020
4

t/m
18-5-2020
van
19-5-2020

20-11-2020
5

t/m
19-11-2020
van
20-11-2020
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t/m
8-7-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

242 uur 18 min

2

264 uur 42 min

3

170 uur 30 min

4

76 uur 6 min

5

148 uur 36 min

6

271 uur 30 min

totaal

1.173 uur 42 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Tijdens de periode van de voorlopig verleende surseance (van 12 tot en met
17 april 2019) is door de curator en zijn kantoorgenoten 46,10 uren gew erkt.
Tijdens de verslagperiode van faillissement, van 18 april 2019 tot en met 13
mei 2019 is door de curator en zijn kantoorgenoten 196,20 uren gew erkt. In
totaal is aan dit faillissement 242,30 uren besteed.
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Tijdens de verslagperiode 14 augustus 2019 tot en met 17 november 2019
hebben de curator en zijn kantoorgenoten in totaal 170,50 uren gew erkt. In
totaal is aan dit faillissement 679,80 uren besteed.
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De curator en zijn kantoorgenoten hebben in totaal 754,30 uur, w aarvan 76,1
uur betrekking hebben op deze verslagperiode, aan dit faillissement besteed.
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De curator en zijn kantoorgenoten hebben in totaal 902,90 uur, w aarvan
148,60 uur betrekking hebben op deze verslagperiode, aan dit faillissement
besteed.
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In deze verslagperiode (20-11-2020 t/m 08-07-2021) heeft de curator samen
met zijn kantoorgenoten in totaal 271,5 uur aan dit faillissement gew erkt.

09-07-2021
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Machinefabriek Heerlen B.V. is op 6 december 2005 opgericht. De eerste datum
van eerste inschrijving in het Handelsregister is op 9 december 2005.
Voormalige handelsnaam w as Smelt Heerlen B.V.
Met ingang van 2 oktober 2017 is de statutaire naam gew ijzigd in
Machinefabriek Heerlen B.V. Op 29 december 2017 vond de laatste
statutenw ijziging plaats.
Smelt Heerlen Beheer B.V. w as enig aandeelhouder en enig bestuurder vanaf 6
december 2005 tot 11 augustus 2017. Vanaf 11 augustus 2017 is Marinoffs
B.V. enig aandeelhouder, gevestigd te Utrecht aan de Maliebaan 48b (3581
CS). Aandeelhouders van Marinoffs B.V. zijn (als opgenomen in het
aanvangsverslag van mr. Boers in het faillissement van Marinoffs B.V.)
Amersfoort Holding B.V. (14%), A. Hardenberg (4,9%) en Bonte Specht B.V.
(82,1%).
Marinoffs B.V. is naast enig aandeelhouder van Machinefabriek Heerlen B.V.
tevens enig aandeelhouder van Machinefabriek Amersfoort B.V., MRC
International B.V. en CKT Offshore B.V.
Marinoffs B.V. w as bestuurder van Machinefabriek Heerlen B.V. vanaf 11
augustus 2017 tot en met 2 oktober 2017 en vanaf 15 februari 2018 tot op
heden. In de periode vanaf 2 oktober 2017 w as de heer L. Overman
bestuurder, w elke op 15 februari 2018 is geschorst.
Met ingang van 1 januari 2018 is de heer J. Verloop enig statutair bestuurder
van Marinoffs B.V. Bestuurder van Marinoffs B.V. van 19-2-2016 t/m 31-12-2017
w as de heer The-Sen Yang.
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Op 26 maart 2019 is Marinoffs B.V. in staat van faillissement verklaard. Het
insolventienummer is F.16/19/159. Op 25 maart 2019 is Machinefabriek
Amersfoort B.V. in staat van faillissement verklaard. Het insolventienummer is
F.16/19/156. Curator in beide faillissementen is mr. J.A.A. Boers.
Op 12 maart 2019 is in staat van faillissement verklaard MRC International B.V.
Het insolventienummer is F.10/19/100. Curator in dat faillissement is mr. G.J.
Schras.

1.2 Lopende procedures
Er zijn bij de curator geen lopende procedures bekend.
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1.3 Verzekeringen
In de verslagperiode is de verzekeringsportefeuille van Machinefabriek Heerlen
BV geïnventariseerd en is er uitvoerig overleg gew eest met de
verzekeringstussenpersoon van ABN AMRO.
Machinefabriek Heerlen B.V. had de navolgende verzekeringen afgesloten:
- Aansprakelijkheid bedrijven
- Bedrijfsschade
- Brand
- Goederen /Inventaris
- W erknemersschade
- ABN AMRO Bedrijfspolis
- Bestuurdersaansprakelijkheid
- W GA Hiaat
- Motorrijtuigverzekering
Er bestonden geen achterstanden inzake de premiebetalingen. De curator
heeft gezien de voortzetting van de exploitatie de nodige verzekeringen
gecontinueerd en daartoe premies betaald. De W GA hiaatverzekering alsook
de bedrijfsschadeverzekering zijn per datum faillissement beëindigd.
De curator heeft contact gehad met de (middellijk) bestuurder van
Machinefabriek Heerlen B.V. de heer Verloop terzake inkoop van uitloopdekking
van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De heer Verlop heeft
aangegeven de uitloopdekking te zullen inkopen. De tussenpersoon heeft
bevestigd dat de uitloopdekking is ingekocht. De curator zal toezien dat de
premie op korte termijn w ordt voldaan. De verzekerde som als opgenomen op
de polis bedraagt € 5 mio.

1.4 Huur
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1.4 Huur
Machinefabriek Heerlen B.V. huurt het pand aan De Koumen 1 van Smelt
Beheer B.V. De curator is in overleg met de verhuurder over beëindiging van de
huurovereenkomst.
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De curator heeft afspraken gemaakt met de verhuurder van het bedrijfspand
over beëindiging van de huurovereenkomst. De curator is in overleg met de
verhuurder van de machines.

14-08-2019
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Het gehuurde is opgeleverd. Tevens heeft de boedel geen activa meer ter
verkoop.

20-11-2020
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1.5 Oorzaak faillissement

1.5 Oorzaak faillissement
In het inleidend verzoekschrift toepassing voorlopige verlening surseance van
betaling stelt het bestuur van Machinefabriek Heerlen B.V. dat de sector w aarin
Machinefabriek Heerlen B.V. in opereert, al meerdere jaren in economisch
zw aar w eer zou verkeren. In 2017 en 2018 zijn zw are verliezen geleden. Om
de continuïteit te w aarborgen, zou flink geïnvesteerd moeten w orden, zou
meten w orden gereorganiseerd en zouden betalingsafspraken met crediteuren
gemaakt moeten w orden.
Herstel van het bedrijfsresultaat op korte termijn w as niet aan de orde. Een en
ander zou w orden bemoeilijkt door het faillissement van enig aandeelhouder
en bestuurder Marinoffs B.V., w elke tw ee w eken voor datum surseance in
staat van faillissement is verklaard.
Er is een forse belastingschuld van ongeveer € 900.000.
De curator onderzoek thans zelf nog naar oorzaken van het faillissement maar
kan voorshands het volgende aangeven. De verkoop van machines eind
2017/begin 2018 (die deels cruciaal zouden w aren voor de productie) heeft
een rol gespeeld alsook de terugval qua omzet afkomstig van de grootste
klant van gefailleerde (die gelieerd is aan de oud-eigenaar van Machinefabriek
Heerlen B.V. en die in augustus 2017 de aandelen in gefailleerde heeft
verkocht). Daarnaast bleek de nieuw e aandeelhouder Marinoffs B.V. niet in
staat financiering te verkrijgen om de broodnodige investeringen in de fabriek
te kunnen doen.
Op 10 april 2019 is het verzoekschrift ingediend tot verlening van de
voorlopige surseance. De voorlopige surseance is verleend op vrijdag 12 april
2019 met aanstelling van mr. Lemmens als bew indvoerder. De bew indvoerder
heeft na overleg met het bestuur en de bedrijfsleider op maandag en dinsdag
15 april resp. 16 april 2019 geconstateerd dat er door het bestuur niets w as
voorbereid in het kader van de surseance, dat er geen plan w as en dat er
geen middelen beschikbaar w aren om de lopende verplichtingen te kunnen
voldoen.
De stand van de boedel w as zodanig dat voortzetting van de voorlopig
verleende surseance niet langer w enselijk w as. Er w as geen enkel vooruitzicht
dat Machinefabriek Heerlen B.V. na verloop van tijd haar schuldeisers zou
kunnen betalen. Op grond daarvan heeft de bew indvoerder de Rechtbank op
16 april 2019 verzocht de voorlopige surseance van betaling in te trekken met
gelijktijdige faillietverklaring van Machinefabriek Heerlen B.V.
De voorlopig verleende surseance is op 18 april 2019 ingetrokken en het
faillissement is meteen uitgesproken. Mr. Lemmens is daarbij aangesteld als
curator.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
34
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1

Toelichting
Op de datum dat het faillissement w erd uitgesproken w aren er 34 w erknemers
in dienst bij van Machinefabriek Heerlen BV.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
49
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

23-4-2019

34

totaal

34

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Na de verkregen toestemming van de rechter-commissaris is op 23 april 2019
aan de w erknemers per aangetekende brief het ontslag aangezegd.
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De curator heeft de personeelsleden geïnformeerd over de stand van zaken
en hun rechten en plichten. Op maandag 29 april 2019 heeft de gezamenlijke
intake door het UW V plaatsgevonden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
n.v.t.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Roerende activa cfr. boedelbeschrijving

€ 426.298,91

totaal

€ 426.298,91

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft opdracht gegeven aan NTAB voor het opmaken van een
inventarisatie en taxatie van alle roerende activa van gefailleerde. Dit rapport
is inmiddels ontvangen en dient als boedelbeschrijving.
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Een deel van de machines die in gebruik w aren bij gefailleerde zou mogelijk
eigendom zijn van Mechané B.V. (een aan de aandeelhouder van Marinoffs B.V.
gelieerde partij). De curator heeft de eigendomsaanspraken in onderzoek.
De curator is in overleg met (de advocaten van) Mechané BV omtrent de
eigendomsaanspraken van Mechané BV met betrekking tot machines en
tooling. Vooruitlopend op de uitkomsten van de discussie met Mechané BV
heeft de curator opdracht (onder voorbehoud) gegeven aan Troostw ijk een
veiling van de activa voor te bereiden.
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De Belastingdienst heeft de eigendomsaanspraken van Mechané BV ten
aanzien van een zekere groep machines w aar de Belastingdienst bodembeslag
op heeft gelegd voorafgaand aan het faillissement, na de nodige discussies
(uiteindelijk) toch opgeheven.
De curator heeft een (groot) deel van de eigendomsaanspraken van Mechané
ten aanzien van aangetroffen machines en tooling na uitvoerige discussie en
dito onderzoek erkend. Ten aanzien van een deel van de aanspraken bleef
verschil van mening bestaan en heeft de curator in overleg met, en met
toestemming van, de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst met
Mechané gesloten. De vaststellingsovereenkomst hield onder meer in dat
beide partijen zouden optreden als opdrachtgever voor een gezamenlijke
veiling door Troostw ijk w aarbij een regeling is getroffen omtrent de verdeling
van de opbrengst ten aanzien van de roerende goederen w aarover discussie
bestond. Voorts is een boedelbijdrage overeengekomen en zijn afspraken
gemaakt omtrent ontruiming van het bedrijfspand, alsook omtrent de
verschuldigdheid en betaling van leasetermijnen van de machines van
Mechané over de boedelperiode tot Hemelvaartsdag 2019 (de periode w aarin
de curator de activiteiten heeft voortgezet).
Door Troostw ijk is een internetveiling georganiseerd die substantieel meer
heeft opgebracht dan de getaxeerde w aardes. De machines en tooling van
gefailleerde zijn w ereldw ijd verkocht. Troostw ijk heeft in opdracht van de
curator het bedrijfspand ontruimd en bezemschoon achtergelaten. Het
chemisch afval is door Troostw ijk in opdracht van de curator en voor rekening
van de boedel afgevoerd. De oplevering van het bedrijfspand heeft eind
oktober 2019 plaatsgevonden zonder noemensw aardige opleverpunten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Op 25 januari 2019 heeft de Belastingdienst bodembeslag gelegd ten laste
van Machinefabriek Heerlen B.V. Dit beslag is ten aanzien van de roerende
zaken van Machinefabriek Heerlen B.V. als gevolg van het faillissement (art. 33
Fw ) vervallen. Het beslag is echter blijven rusten op de bodemzaken van
derden. Mechané B.V. heeft een beroepschrift ingediend, w elke nietontvankelijk is verklaard vanw ege termijnoverschrijding. Inhoudelijk is het
beroepschrift afgew ezen. De curator voert overleg met de Ontvanger over de
verdere afw ikkeling en neemt in dat overleg de uitkomst van het onderzoek
naar de eigendomsaanspraken van Mechané mee in zijn overw egingen.
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De Belastingdienst heeft nog enkele beroepschriften in behandeling van
derden-eigenaren die claimen eigenaar te zijn van goederen w aar de
Belastingdienst beslag op heeft gelegd. De curator is in afw achting van de
beslissing op de beroepschriften. Zolang er beslag ligt op de goederen kunnen
deze goederen niet geveild resp. verkocht w orden.
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De Belastingdienst heeft het bodembeslag dat w as gelegd op goederen van
de verhuurder opgeheven. De geringe hoeveelheid zaken w aar nog een
bodembeslag op rust zijn (met een minimale w aarde) zijn niet verkocht tijdens
de veiling in opdracht van de curator. Deze zaken bevinden zich nog in het
bedrijfspand en zijn in overleg tussen curator en verhuurder aldaar
achtergebleven na oplevering van het gehuurd eind oktober 2019. De
Ontvanger lijkt w einig aanstalten te maken om de betreffende goederen te
gelde te maken. De boedel heeft geen belang bij de verdere afw ikkeling en
beschouw t dit onderw erp verder als afgew ikkeld.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft opdracht gegeven aan NTAB voor het opmaken van een
inventarisatie en taxatie van alle roerende activa van gefailleerde. Dit rapport
is inmiddels ontvangen en dient als boedelbeschrijving. Verdere inventarisatie
moet nog plaatsvinden.
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Alle bedrijfsmiddelen zijn verkocht, de opbrengst is ontvangen en de afspraken
uit de vaststellingsovereenkomst met Mechané zijn nagekomen en in financiële
zin afgew ikkeld.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Machinefabriek Heerlen B.V. heeft nog onderhanden w erk voor een beperkt
aantal klanten. In het bedrijfspand bevinden zich nog diverse voorraden, al
dan niet geleverd door opdrachtgevers.
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De curator heeft een kleine hoeveelheid halffabrikaat laten bew erken tot
eindproduct en deze verkocht aan opdrachtgevers van gefailleerde. Daarnaast
is een klein aantal projecten gedurende de boedelperiode afgemaakt hetgeen
heeft geleid tot een aanzienlijke omzet. De curator is thans doende met de
administratieve afhandeling. De terzake uitgeschreven boedelfacturen zijn
volledig voldaan.
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Een kleine hoeveelheid restvoorraden zijn verkocht via de veiling door
Troostw ijk. De opbrengst is in dit verslag verantw oord onder de categorie
"bedrijfsmiddelen".
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator communiceert thans met opdrachtgevers omtrent de verkoop en het
produceren tot gereed product van onderhanden w erk.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
p.m.

14-05-2019
1

De curator heeft vooralsnog geen andere activa aangetroffen die niet is
verantw oord in de andere categorieën in dit verslag.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedeldebiteuren

€ 580.521,42

€ 580.521,42

Prefaillissementsdebiteuren

€ 426.662,28

€ 426.662,28

€ 1.007.183,70

€ 1.007.183,70

totaal

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenportefeuille van Machinefabriek Heerlen B.V. bedraagt volgens de
administratie per datum faillissement circa € 538.000,-.
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De vorderingen zijn verpand aan factoringmaatschappij Alfa Commercial
Finance B.V. (hierna ook aangeduid met: "Alfa"). Met Alfa is uitvoerig
gecommuniceerd en een discussie gevoerd over de hoogte van de door Alfa
gepretendeerde vordering (oorspronkelijk afgerond € 247.000,-). Deels
bestond de vordering uit een schadebedrag en deels uit boete. In overleg met
en met toestemming van de rechter-commissaris is een regeling getroffen
omtrent de hoogte van de vordering. Debiteuren hebben inmiddels na overleg
met de curator en tegen kw ijting van Alfa betaald aan Alfa w aarmee de gehele
vordering van Alfa is voldaan en het pandrecht van Alfa teniet is gegaan. Alfa
heeft de curator bevestigd dat de debiteurenvorderingen en voorraden vrij zijn
van pandrecht.
De curator is doende met het innen van de debiteurenportefeuille. Een (klein)
deel van de debiteurenportefeuille is niet inbaar in verband met faillissement
van de debiteur. Met een debiteur (openstaand bedrag afgerond € 50.000,-)
loopt een verrekendiscussie.
In het eerstvolgend verslag zal uitgebreider ingegaan w orden op de
debiteurenportefeuille en de inning ervan.
De curator voert overleg met debiteur Torpedo omtrent de openstaande
facturen. Debiteur Torpedo stelt een verrekenbare vordering te hebben. De
curator is in afw achting van verificatoire bescheiden.
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De curator is doende met de opstelling van een specificatie van de geïnde
debiteurenvorderingen w aarbij onderscheid w ordt gemaakt tussen de
prefaillissementsdebiteuren en de boedeldebiteuren. De curator verw acht bij
het eerstvolgende verslag een specificatie te kunnen verstrekken.
Alle vorderingen op boedeldebiteuren zijn geïnd.
Een klein deel van de prefaillissementsdebiteuren is niet geïnd (grotendeels
vanw ege faillissement van de betreffende debiteuren). De curator zal de niet
geïnde debiteurenvorderingen nog in kaart brengen zodat de 29 lid 1 OB claim
alsnog kan w orden ingediend bij de belastingdienst.
Ten aanzien van de vordering op debiteur Torpedo (w aarvan gew ag gemaakt
in het vorige verslag) heeft de curator geconstateerd dat een deel van de
openstaande facturen van gefailleerde onterecht bleek te zijn. Voorts had
Torpedo verrekenbare vorderingen die deels voortvloeiden uit klachten over
producten die gefailleerde heeft geleverd. Per saldo bleek Torpedo een hogere
vordering te hebben dan de openstaande vordering van gefailleerde. De
curator heeft de incasso gestaakt en het dossier gesloten.
De incasso van debiteurenvorderingen is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator voert overleg met de debiteuren over inning van de openstaande
facturen.
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Er zijn geen w erkzaamheden meer.
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5

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Machinefabriek Heerlen B.V. hield een rekening bij de ABN AMRO bank voor de
verzekeringen. Andere mutaties vonden niet plaats via deze rekening.
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Machinefabriek Heerlen B.V. bankierde bij de ING bank. Er w as geen sprake
van bancair krediet. Bij de ING Bank is een klein positief banksaldo
aangetroffen. De curator zal de bank verzoeken dit saldo over te boeken naar
de faillissementsrekening.

5.2 Leasecontracten
Machinefabriek Heerlen BV had een leasecontract met AUTOP met betrekking
tot shortlease van een BMW -3-serie touring benzine automaat.
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Het leasecontract is beëindigd toen de opzegtermijn eindigde van de
bedrijfsleider. De auto is ingeleverd bij de leasemaatschappij.

21-11-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Zoals aangegeven hadden de beide banken geen zekerheden.
Alfa Commercial Finance BV, de factoringmaatschappij heeft een pandrecht op
grond van de factoringovereenkomst tussen Alfa Commercial Finance BV en
Machinefabriek Heerlen BV op de debiteurenvorderingen en op de
bedrijfsvoorraden. De pandrechten zijn inmiddels tenietgegaan doordat de
volledige vordering van Alfa is voldaan.

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De curator heeft alle crediteuren aangeschreven met het verzoek tevens
opgave te doen van mogelijke zekerheden en aanspraken w aaronder
eigendomsvoorbehoud. Een aantal crediteuren heeft een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan. Deze vorderingen w orden momenteel
geïnventariseerd. Na controle en vaststelling of nog zaken aanw ezig zijn,
zullen deze aan de rechthebbenden w orden afgegeven.
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De curator heeft alle aanspraken terzake geïnventariseerd en w aar goederen
zijn aangetroffen en de aanspraken zijn erkend de goederen laten ophalen
door de betreffende leveranciers.

14-08-2019
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5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
Een beperkt aantal crediteuren doet beroep op het recht van reclame. De
curator heeft deze aanspraken thans in onderzoek.
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De curator heeft alle aanspraken terzake geïnventariseerd en w aar goederen
zijn aangetroffen en de aanspraken zijn erkend de goederen laten ophalen
door de betreffende leveranciers.

14-08-2019
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Nader onderzoek naar aanspraken van derden volgt.
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Alle aanspraken van derden zijn afgew ikkeld.

21-11-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op 12 april 2019 is aan Machinefabriek Heerlen BV surseance van betaling
verleend. Op 18 april 2019 is de surseance geëindigd en omgezet in een
faillissement. In de periode van surseance van betaling tot aan datum
faillissement heeft de curator onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de
onderneming voort te zetten. De curator heeft met toestemming van de
rechter commissaris de onderneming voortgezet teneinde (een deel van het)
onder handen w erk af te maken hetgeen de mogelijkheid op een going
concern doorstart openhoudt, de schade bij opdrachtgevers aanzienlijk
verkleint en de kans op een goede opbrengst bij de inning van de
debiteurenportefeuille aanzienlijk vergroot. De voortzetting van de
onderneming zal in elk geval eindigen bij het einde van de opzegtermijn van de
w erknemers (thans voorzien op 5 juni 2019).
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De exploitatie is voortgezet tot Hemelvaartsdag 2019 (30 mei 2019).

14-08-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
De curator zal bij het eerstvolgende verslag meer informatie verstrekken over
de opbrengsten en kosten van de exploitatie tijdens de boedelperiode.

14-05-2019
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De curator heeft (dankzij de inzet en het goede w erk van het personeel van
gefailleerde) gedurende de opzegtermijn van het personeel nog voor €
580.521,42 aan omzet w eten te realiseren. Voorts heeft het voortzetten van
de activiteiten ervoor gezorgd dat de openstaande
prefaillissementsdebiteurenvorderingen praktisch volledig konden w orden
geïnd.

21-11-2019
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De boedelschulden blijken uit het overzicht boedelmutaties en het financieel
overzicht als bijgevoegd bij dit verslag. In het volgende verslag (w anneer naar
verw achting alle afrekeningen van leveranciers zijn ontvangen) zal de curator
nader uiteenzetten w elk deel van de boedelschulden kunnen w orden
gerelateerd aan het voortzetten van de activiteiten gedurende de periode van
12 april 2019 tot Hemelvaartsdag 2019.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De portefeuille onderhanden w erk is door de curator onderzocht. Enkele
lopende opdrachten zijn nog verder afgew ikkeld en geleverd aan de
opdrachtgevers. Thans voert de curator overleg met opdrachtgevers over
betaling van de gereedstaande producten. De curator onderzoekt nog of een
doorstart mogelijk is en is in gesprek met geïnteresseerde partijen.
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Alle w erkzaamheden ten aanzien van onderhanden w erk zijn afgerond.

21-11-2019
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Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
De curator onderzoek thans nog de mogelijkheden voor een doorstart.
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Er zijn geen partijen die serieus interesse hadden in een doorstart van de
onderneming.
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6.5 Verantwoording
n.v.t.

14-05-2019
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6.6 Opbrengst
Toelichting
n.v.t.

14-05-2019
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
n.v.t.

14-05-2019
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
n.v.t.

14-05-2019
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Tot op heden zijn de onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheden in
zoverre gestart dat de digitale administratie van Machinefabriek Heerlen B.V.
zoveel mogelijk is veilig gesteld. De curator heeft Limits Consulting
ingeschakeld voor het veiligstellen van alle data, e-mailboxen etc.
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De curator zal t.z.t. nader onderzoeken of aan de boekhoudplicht is voldaan.
Limits Consulting heeft de digitale administratie van gefailleerde, voor zover
aanw ezig, veiliggesteld en aan de curator ter beschikking gesteld. De curator
heeft een eerste quickscan verricht van de aangeleverde administratie en
geconstateerd dat enkele delen nog ontbreken. De bestuurders over de
betreffende periodes zijn benaderd en verzocht deze delen alsnog aan te
leveren.
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De curator heeft nadere stukken uit de administratie ontvangen. Ondanks
herhaaldelijke verzoeken hebben bestuurders de heer Verloop en de heer
Smelt de e-mailboxen nog niet aangeleverd. De curator heeft een laatste
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termijn gesteld tot 1 december 2019.
De curator heeft een aanvang genomen met het onderzoek naar de
administratie. Duidelijk is dat in 2017, toen de aandelen in gefailleerde zijn
verkocht, er een overstap is gemaakt naar een ander boekhoudkundig
programma hetgeen niet soepel lijkt te zijn veerlopen.
De curator heeft de e-mailboxen ontvangen van de (voormalig) bestuurders de
heren Smelt en Verloop voor zover het ziet op correspondentie in hun rol als
bestuurder van gefailleerde. De curator heeft de e-mailboxen in onderzoek. De
hoeveelheid e-mails die zijn ontvangen van de heer Verloop is zeer gering.

20-05-2020
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7.2 Depot jaarrekeningen
De
De
De
De

jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening
jaarrekening

2014
2015
2016
2017

is
is
is
is

op 11-08-2015 gedeponeerd.
op 3-10-2016 gedeponeerd.
op 31-08-2017 gedeponeerd.
niet gedeponeerd.

Op 29 december 2017 heeft een statutenw ijziging plaatsgevonden en het
boekjaar 2017 verlengd t/m 30 september 2018. De curator onderzoekt de
achtergrond van deze opmerkelijke statutenw ijziging.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft dit thans in onderzoek.
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Een eventuele vordering terzake w as per datum faillissement reeds verjaard
zodat verder onderzoek achterw ege kan blijven.

21-11-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft dit thans in onderzoek.

Toelichting
De bestuurder van gefailleerde heeft tijdig zorg gedragen voor inkoop van
uitloopdekking op de BCA polis.
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft dit thans in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

14-05-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft dit thans in onderzoek.
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De curator en zijn kantoorgenoten hebben de financiële administratie
onderzocht. De bevindingen zijn genoteerd en vragen zijn voorbereid voor
bestuurders en betrokkenen.

20-11-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft dit thans in onderzoek.
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De curator heeft een gesprek gehad met de curator van Marinoffs B.V. en
zustervennootschappen van Machinefabriek Heerlen B.V. De curator heeft
voorts documenten opgevraagd bij de curator van Marinoffs.

20-11-2020
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Voorts heeft de curator een gesprek gevoerd met de voormalig bedrijfsleider
van Machinefabriek Heerlen B.V. omtrent de oorzaken van het faillissement ten
de w ijze van bestuurder bij gefailleerde.
De curator had gesprekken gepland met oud-bestuurders, voormalig
bedrijfsleiders en voormalig aandeelhouders van Machinefabriek Heerlen. Door
de coronamaatregelen zijn gesprekken verplaatst.
De curator is momenteel bezig met het oorzakenonderzoek. In dat kader zijn
met diverse betrokkenen interview s gehouden en staan nog meer interview s
gepland.

09-07-2021
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 246.099,04
Toelichting
Aan boedelschulden is in totaal € 246.099,04 betaald. Voor een nadere
specificatie zij vooralsnog verw ezen naar het overzicht Boedelmutaties dat is
aangehecht aan dit verslag.
In het eerstvolgende verslag zullen de boedelschulden uitgebreider uiteen
w orden gezet.
De curator zal bij bij dit verslag tevens een verzoek vaststelling voorschot
salaris curator ad € 66.273,60 (inclusief verschotten exclusief BTW ) indienen
voor de verrichte w erkzaamheden in de periode 20 juni 2019 tot en met 17
november 2019.
De BTW aangifte over de boedelperiode is nagenoeg gereed en leidt tot een
boedelschuld van € 121.157,36. De BTW schuld zal nog verminderen aangezien
meerder boedelschulden inclusief BTW nog dienen te w orden voldaan
(w aaronder salaris curator).
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€ 364.470,74

20-05-2020
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Toelichting
Aan boedelschulden is in totaal € 364.470,74 betaald.
Het UW V heeft een boedelvordering ingediend van € 338.501,33.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 520.226,00

14-05-2019
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Toelichting
Op 25 januari 2019 is door de fiscus executoriaal beslag gelegd op de
roerende zaken voor een belastingschuld ter hoogte van € 520.226,00. De
totale vordering van de belastingdienst bedraagt naar verw achting meer dan €
1 mio.
€ 984.672,00

21-11-2019
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Toelichting
De belastingdienst heeft inmiddels een vordering van € 984.672,- ingediend.
Dit is een voorlopig getal nu de 29 lid 7 OB claim nog moet w orden opgelegd.
€ 1.037.477,00
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€ 984.672,00

09-07-2021
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen vordering bij de curator ingediend.

21-11-2019
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€ 28.490,36

20-05-2020
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€ 177.333,20

09-07-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 70.325,90
Toelichting
Een w erknemer heeft een vordering ingediend inzake verlofuren ten bedrage
van € 70.325,90.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

21-11-2019
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
127

21-11-2019
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Toelichting
Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 127 mogelijke crediteuren in
binnen- en buitenland. De curator heeft allen in kennis gesteld van het
faillissement en hen uitgenodigd hun vordering bij hem in te dienen.
Tot op het moment van indiening van dit verslag hebben 73 crediteuren een
concurrente vordering ingediend. Een bevestiging van de aanmelding is aan
hen verzonden. Inhoudelijk zijn de vorderingen nog niet onderzocht. Dit zal
geschieden zodra er uitzicht op een uitkering voor concurrente schuldeisers.
78

09-07-2021
6

Toelichting
Inmiddels hebben 78 crediteuren een vordering aangemeld.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting
Alle crediteuren zijn aangeschreven. Thans melden zich nog crediteuren in het
faillissement.
€ 530.528,86

14-05-2019
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Toelichting
Het totale bedrag aan ingediende concurrente vorderingen bedraagt €
530.528,86.
€ 533.532,25

09-07-2021
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Toelichting
De som van alle vorderingen van concurrente crediteuren bedraagt: €
533.532,25

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Thans is nog niet bekend w elke w ijze van afw ikkeling te verw achten is.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
De crediteuren en hun aanspraken w orden door de curator nader
geïnventariseerd en onderzocht.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.
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De heer L.L. Vrolijk.

09-07-2021
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9.2 Aard procedures
De curator heeft dhr. Vrolijk gedagvaard en gevorderd dat dhr. Vrolijk w ordt
veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 25.000,- aan de boedel van
Machinefabriek Heerlen B.V.

09-07-2021
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Kort gezegd is het standpunt van de curator dat de borgtocht die dhr. Vrolijk
jegens factoring maatschappij Alfa heeft afgegeven is geëindigd, w aardoor
op grond van de destijds gesloten vaststellingsovereenkomst dhr. Vrolijk is
gehouden om een bedrag ad € 25.000,- te betalen aan (de boedel)
Machinefabriek Heerlen B.V.

9.3 Stand procedures
Dhr. Vrolijk heeft verw eer gevoerd bij conclusie van antw oord. De mondelinge
behandeling staat gepland voor 17 juli 2021.

09-07-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Afhandelen onderhanden w erk met opdrachtgevers;
- Inning debiteuren openstaande facturen;
- Inventarisatie activa boedel;
- Inventarisatie crediteuren en eigendomsaanspraken;
- Realiseren doorstart of verkoop activa.
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- specificatie en administratieve afw ikkeling debiteuren en afgemaakt
onderhanden w erk;
- BTW aangifte boedelperiode;
- eigendomsdiscussie met Mechané BV machines en tooling;
- veiling/verkoop activa;
- afw ikkeling bodembeslag;
- afw ikkeling huurrelaties;
- start onderzoek oorzaken faillissement en administratie.
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- BTW aangifte boedelperiode;
- onderzoek oorzaken faillissement en administratie.
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De curator heeft BTW aangifte gedaan over de boedelperiode. Dit leidt tot een
te betalen bedrag van € 104.535,-.
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De curator is doende met het oorzakenonderzoek. In verband met corona is
een bespreking met bestuurders uitgesteld. Zodra w eer mogelijk zal een
bespreking w orden ingepland.
De curator zal zodra corona het toelaat nieuw e gesprekken inplannen met
(oud) bestuurders, bedrijfsleiders en overige betrokkenen.
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Momenteel is de curator bezig met het oorzakenonderzoek.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is het nog niet duidelijk w anneer het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.
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10.3 Indiening volgend verslag
9-1-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Zie onder 10.1

Bijlagen
Bijlagen

14-05-2019
1

