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

12
10-10-2019
F.05/14/266
NL:TZ:0000015417:F001
05-03-2014

R-C
Curator

mr. A.M.P.T. Blokhuis
mr A.T. de Putter

Algemene gegevens
Naam onderneming
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Metamo B.V.

14-06-2018
10

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportw erktuigen.
Carrosseriebedrijf annex spuitinrichting.

14-06-2018
10

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2011

€ 1.202.744,00

€ -250.727,00

€ 406.536,00

2012

€ 972.656,00

€ -469.383,00

€ 237.274,00

2013

€ 867.600,00

€ -361.696,00

€ 298.127,00

Toelichting financiële gegevens
Zie ook eerdere verslagen.

Gemiddeld aantal personeelsleden

14-06-2018
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8

14-06-2018
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Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo
€ 119.122,53

14-06-2018
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Toelichting
De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle
betrokkenen, in het bijzonder de crediteuren. Het verslag ziet op de
hoofdlijnen. Aan het verslag en zijn eventuele bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
€ 113.549,24

29-03-2019
11

Toelichting
De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle
betrokkenen, in het bijzonder de crediteuren. Het verslag ziet op de
hoofdlijnen. Aan het verslag en zijn eventuele bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
€ 37.336,15

10-10-2019
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Verslagperiode
van
6-11-2017

14-06-2018
10

t/m
13-6-2018
van
14-6-2018

29-03-2019
11

t/m
28-3-2019
van
29-3-2019

10-10-2019
12

t/m
9-10-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

10

24 uur 45 min

11

186 uur 48 min

12

111 uur 57 min

Verslagperiode

Bestede uren

totaal

323 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Totaal bestede aantal uren tot en met dit 10e verslagperiode 491,2.
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Totaal bestede aantal uren tot en met deze 11e verslagperiode 678.

29-03-2019
11

Totaal bestede aantal uren tot en met deze 12e verslagperiode 790,45.

10-10-2019
12

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Metamo B.V. (hierna: Metamo) is op 2 mei 1980 opgericht en is statutair en
feitelijk gevestigd aan de Radonstraat 22 te (6718 W S) Ede.
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Gasal Beheer B.V. is sinds 15 mei 2003 de bestuurder van Metamo. De heer
G.W . van Veldhuizen is bestuurder van Gasal Beheer B.V. Enig aandeelhouder
is eveneens Gasal Beheer B.V. te Ede. Grootaandeelhouder van Gasal Beheer
B.V. is de vennootschap W idilco B.V.
Metamo maakt onderdeel uit van een groep van in totaal 22 vennootschappen
(W idilco-groep). Van de groep zijn inmiddels zes vennootschappen in staat van
faillissement komen te verkeren.

1.2 Lopende procedures
1. Curator begrijpt dat Metamo op de dag van het faillissement niet w as
betrokken bij een gerechtelijke procedure.
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1.3 Verzekeringen
1. In het kader van de bedrijfsvoering had Metamo diverse verzekeringen
lopen. De verzekeringen zullen in de komende verslagperiode voor zover nodig
w orden opgezegd.

1.4 Huur
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1.4 Huur
1. Metamo heeft een bedrijfspand aan de Radonstraat 22 te Ede op grond van
een huurovereenkomst in gebruik. De huurovereenkomst is met machtiging van
de rechter-commissaris door curator opgezegd.
De overeenkomsten met betrekking tot telefoon- en andere communicatieverbindingen zijn inmiddels overgenomen door Metamo Ede B.V., de koper van
zow el de materiële als immateriële activa (zie onderdeel 6). De
overeenkomsten met betrekking tot w ater- en energievoorzieningen zijn
inmiddels overgenomen door Gasal Beheer B.V., de moedervennootschap van
Metamo.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
1. Het faillissement van Metamo is op eigen aangifte uitgesproken nadat het
verzoek tot benoeming van een stille bew indvoerder (pre-pack) door de
rechtbank niet kon w orden gehonoreerd. Nadat het faillissement is
uitgesproken, heeft curator met de bestuurder gesproken over de oorzaak van
het faillissement.
De ondernemingsactiviteiten van Metamo bestaan uit het repareren en het
spuiten van hijs-, hef- en transportw erktuigen. Het betreft daarmee aanpalend
w erk ten behoeve van de bouw sector. Het is algemeen bekend dat deze
sector door de crisis is getroffen. Opdrachtgevers zijn dan ook kritischer
gew orden op het uitbesteden van w erk en op prijs. Metamo heeft begin 2013
getracht hierop te reageren door haar onderneming te reorganiseren en
maatregelen te treffen. Dit heeft echter onvoldoende effect gehad op de
kostenstructuur van Metamo.
Naast voorgaande speelt er ook een structureel probleem bij Metamo. In de
afgelopen tien jaar heeft Metamo alleen maar verlies geleden, derhalve ook
voor de crisis. Voor zover curator nu kan overzien is het door Metamo geleden
verlies gefinancierd door Gasal Beheer B.V. Metamo heeft per 31 december
2013 een kortlopende schuld aan Gasal Beheer B.V. voor een bedrag van €
4.625.313,-. Voorgaande resulteert erin dat de post ‘financiële lasten’
buitengew oon zw aar drukt op het resultaat van Metamo. Dit terw ijl het
resultaat uit de operationele bedrijfsvoering ook al verlieslatend is.
Op of omstreeks mei 2012 is Metamo ermee geconfronteerd dat binnen de
W idilco-groep andere vennootschappen failliet zijn verklaard. Dit heeft tot
gevolg gehad dat Gasal Beheer B.V. niet meer de beschikking had over
voldoende liquide middelen om Metamo van kapitaal te voorzien. Daarnaast
heeft het tot gevolg dat de SNS Bank NV overging tot het opeisen van het
krediet. Metamo kw am door voorgaande in liquiditeitsproblemen. Vanw ege de
structurele verliezen en het ontbreken van een positieve cash flow dan w el
w erkkapitaal uit de operationele bedrijfsvoering heeft Metamo continu een
grote behoefte aan liquide middelen.
Vanw ege de liquiditeitsproblemen die Metamo heeft, loopt de kortlopende
schuld aan de Belastingdienst over de periode mei 2012 tot februari 2014 op
van € 27.604,- naar € 368.372,-. Omdat Metamo bij gebrek aan liquiditeit niet
in staat is om aan haar betalingsverplichting jegens de Belastingdienst te
voldoen, legt de Belastingdienst op 4 oktober 2013 beslag op de roerende
zaken van Metamo. Aan Metamo w ordt kenbaar gemaakt dat executie van de
roerende zaken ter voldoening van de belastingschuld zal plaatsvinden op 27
maart 2014.
Voorafgaand aan de executie door de Belastingdienst heeft Metamo getracht
de onderneming te verkopen aan een derde. Om dit te kunnen bespoedigen
heeft Metamo de rechtbank verzocht over te gaan tot benoeming van een
‘stille bew indvoerder’ teneinde tot verkoop van de activiteiten via een pre-pack
te kunnen komen.
Voor het geval het verzoek om een stille bew indvoerder mocht w orden
afgew ezen, heeft de buitengew one vergadering van aandeelhouders reeds
beslist om op eigen verzoek het faillissement van Metamo aan te vragen. Op
de eigen aangifte is het faillissement op 5 maart 2014 uitgesproken.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
1. Op de dag van het faillissement had Metamo acht w erknemers in loondienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8
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Toelichting
1. In 2013 had Metamo acht w erknemers in Ioondienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-3-2014

8

Het personeel is met machtiging van de rechter-commissaris per
brief van 10 maart 2014 ontslag aangezegd.

totaal

8

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Het personeelsbestand is opgenomen. Vervolgens is het UW V over het
faillissement ingelicht. Met het UW V is overleg gevoerd over de afw ikkeling.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

1. Metamo heeft geen onroerende zaken in
eigendom.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie hieronder.

€ 95.000,00

€ 0,00

totaal

€ 95.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Metamo beschikt over enige (kantoor)inventaris, een bedrijfsinventaris en
een bedrijfsauto. Het geheel is geïnventariseerd en getaxeerd door ReGoed BV
te Drachten. Inmiddels heeft curator de bedrijfsmiddelen als onderdeel van de
doorstart verkocht en geleverd aan Metamo Ede B.V. (zie onderdeel 6).
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Curator heeft de rechter-commissaris in dit faillissement toestemming verzocht
het actief op deze w ijze te mogen verkopen. De machtiging daartoe is
verkregen.
De boedel heeft voor de bedrijfsmiddelen en de voorraden (zie onderdeel 3.9)
tezamen een bedrag van € 95.000,- (exclusief omzetbelasting) ontvangen.
Boedelbijdrage: Niet van toepassing.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ter zake de opbrengst van de bodemzaken geldt er een bodemvoorrecht van
de fiscus.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hiervoor.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie hierna.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
1. Voorraden
In de bedrijfsruimte te Ede is een voorraad materiaal aanw ezig. Het geheel is
geïnventariseerd en getaxeerd door ReGoed B.V. te Drachten. Inmiddels heeft
curator de voorraad als onderdeel van de doorstart verkocht en geleverd.
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Curator heeft de rechter-commissaris in dit faillissement toestemming verzocht
om de voorraad te mogen verkopen. De machtiging daartoe is verkregen.
1. Onderhanden w erk
Metamo beschikte ten tijde van het uitspreken van het faillissement over een
orderportefeuille. Ook na datum faillissement zijn er nog nieuw e opdrachten in
de orderportefeuille opgenomen. De orderportefeuille is inmiddels als
onderdeel van de doorstart verkocht aan Metamo Ede B.V. (zie onderdeel 6).

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
1. Zie onderdeel 3.6 voor verkoopopbrengst voorraden.
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Boedelbijdrage: niet van toepassing.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie ook 6.5.

€ 10.000,00

€ 0,00

totaal

€ 10.000,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. Metamo heeft intellectuele eigendomsrechten in eigendom op ieder w erk dat
door of namens Metamo is gemaakt, gecreëerd, ontw orpen, ontw ikkeld,
gew ijzigd, gebruikt, geëxploiteerd en/of uitgegeven. Daarnaast beschikt
Metamo over goodw ill, de domeinnaam metamo.nl alsmede over de content
van deze w ebsite.
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zie voor toelichting op de opbrengst ook 6.5.

3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hiervoor.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
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Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Curator heeft een debiteurenlijst van de
bestuurder mogen ontvangen.

€ 140.960,79

€ 131.563,95

€ 0,00

totaal

€ 140.960,79

€ 131.563,95

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

Toelichting debiteuren
1. Tot nu toe hebben de debiteuren de openstaande vorderingen voldaan door
het verschuldigde bedrag over te maken naar de zakelijke rekening van
Metamo bij de Rabobank. Tot 3 april 2014 hebben de debiteuren een bedrag
van € 80.317,06 voldaan.
Tot 19 oktober 2015 hebben de debiteuren een bedrag van € 124.636,99
voldaan. In totaal staat er nog een bedrag van € 17.437,44 open.
Nadien is de betaling op de openstaande vorderingen gestagneerd. Curator
heeft de conclusie moeten trekken dat een debiteur haar schuld van € 5.929,niet zal voldoen. Deze debiteur w as gevestigd op hetzelfde adres als Metamo,
maar is daar, ondanks de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet meer
gevestigd. Aan curator is bekend dat de activa van deze debiteur is geveild en
de vennootschap zal w orden vereffend.
De overige debiteuren laten na de vorderingen van in totaal € 11.508,44 te
voldoen. Dit ondanks dat deze opeisbaar zijn en verzuim reeds geruime tijd
geleden is ingetreden.
7. Tot op heden heeft er geen betaling plaatsgevonden aan de boedel. Ten
aanzien van één debiteur is gebleken dat deze de openstaande vordering niet
zal voldoen. Curator heeft het openstaande bedrag afgeboekt. Thans staat er
nog een bedrag van € 10.534,44 open. Curator zal de debiteuren voor de
laatste maal aanschrijven indien betaling dan nog uitblijft overw eegt curator
om incassoprocedures te gaan starten jegens de niet-betalende debiteuren.
8. Aan curator heeft w ederom moeten blijken dat een drietal debiteuren nalaat
om de openstaande vordering te voldoen. In totaal laten deze debiteuren een
bedrag van € 10.534,46 onbetaald. Bij gebrek aan reactie is aan curator
onbekend w aarom deze debiteuren het openstaande saldo niet voldoen.
Curator beraadt zich op de te nemen stappen. Curator zal echter niet tot
afboeking overgaan.
9. De afgelopen verslagperiode heeft de curator een drietal debiteuren
nogmaals aangeschreven met het verzoek om tot betaling over te gaan.
Hieruit is gebleken dat een debiteur zich op het standpunt stelt dat de
openstaande vordering niet hoeft te w orden voldaan omdat er sprake is van
een tegenvordering op gefailleerde. De curator heeft het openstaande bedrag
derhalve afgeboekt. Ten aanzien van één debiteur is gebleken dat de
vordering niet zal w orden voldaan nu de vordering reeds voor datum
faillissement aan gefailleerde is voldaan. Ook deze vordering zal de curator
afboeken. Ten slotte stelt één debiteur stelt zich op het standpunt dat hij niet
overgaat tot betaling nu de opdracht niet naar behoren door gefailleerde zou
zijn uitgevoerd. Dit w ordt door de curator betw ist. Curator heeft de debiteur
nogmaals aangeschreven met het verzoek om tot betaling over te gaan. Indien
betaling alsnog uitblijft, overw eegt curator om een incassoprocedure te gaan
starten jegens de niet-betalende debiteur.
10. In de afgelopen verslagperiode is de debiteur w eigerachtig gebleven het
aan de boedel verschuldigde bedrag te voldoen. In de afgelopen
verslagperiode heeft curator onderzocht of de vordering kan w orden verkocht.
Curator heeft de vordering daartoe aangeboden, maar van interesse is niet
gebleken. Ten aanzien van deze vordering zal curator verder geen
inspanningen meer verrichten.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.992.048,73
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Toelichting vordering van bank(en)
1. Metamo houdt een zakelijke rekening aan bij de Rabobank Vallei en Rijn. Het
creditsaldo bij deze bank per faillissementsdatum bedraagt € 272,09.
2. Metamo houdt een zakelijke rekening aan bij de SNS Bank. Het saldo bij
deze bank bedraagt per 24 maart 2014, aldus de opgave van de SNS Bank, €
1.992.048,73 negatief. Uit nader onderzoek door de curator tijdens de
afgelopen verslagperiode is gebleken dat er 1,5 jaar voorafgaand aan het
faillissement een saldocompensatie heeft plaatsgevonden. Curator doet nader
onderzoek naar deze saldocompensatie. Naar aanleiding hiervan zal curator
SNS Bank verzoeken om nader inzage te verstrekken betreffende deze
saldocompensatie.
Curator heeft nader onderzoek gedaan naar de achtergrond van de
saldocompensatie. De achtergrond hiervan blijft echter onduidelijk. Mogelijk
heeft deze saldocompensatie verband met het faillissement van Van Dijk
Constructies B.V. De SNS Bank heeft deze saldocompensatie uitgevoerd op de
dag dat deze aan Metamo gelieerde vennootschap failleerde.
7. Ondanks het verzoek aan SNS Bank om nadere informatie omtrent de
uitgevoerde saldocompensatie, heeft curator nog geen reactie mogen
ontvangen. Curator zal w ederom aandringen bij SNS Bank.
8. Inmiddels heeft curator na lang aandringen enige informatie ontvangen.
Curator is echter nog in afw achting van de ontvangst van belangrijke
informatie. Zo nodig zal curator blijven aandringen.
9. De door curator gevraagde informatie is na lang aandringen ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
11. In november 2018 heeft de SNS Bank de door haar herziene vordering ter
verificatie ingediend.
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5.2 Leasecontracten
1. Voor zover aan curator bekend zijn er geen leasecontracten aangegaan
door Metamo.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
1. De SNS bank heeft tot zekerheid van de vordering op Metamo een
hypotheekrecht op een onroerende zaak die toebehoort aan Gasal Beheer B.V.
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Daarnaast heeft de SNS Bank aan curator laten w eten een pandrecht te
hebben gevestigd op de roerende zaken en op de vorderingen op derden.

5.4 Separatistenpositie
1. De SNS Bank is separatist.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Een aantal leveranciers hebben zich beroepen op eigendomsvoorbehoud.
Dit onderdeel zal in de komende verslagperiode door curator w orden
afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
1. Van retentierechten is niet gebleken.
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5.7 Reclamerechten
1. Van reclamerechten is niet gebleken.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hiervoor.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden
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6.1 Exploitatie / zekerheden
1. Curator heeft de onderneming in beperkte mate voortgezet, totdat er
overeenstemming w as bereikt ter zake een doorstart (zie onderdeel 6.3).
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6.2 Financiële verslaglegging
1. In de komende verslagperiode zal curator dit nader specificeren; voor nu
verw ijst curator naar het standaard financieel verslag.
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Er is tijdens de doorstart voor € 11.416,70 gefactureerd.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Onderhandelingen over mogelijke doorstart, aansturing voortzetting.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
1. Curator is ter zake van een doorstart tot overeenstemming gekomen met de
besloten vennootschap Metamo Ede B.V. Deze vennootschap heeft zow el de
materiële als immateriële activa van Metamo gekocht en heeft alle acht
w erknemers een arbeidsovereenkomst aangeboden.
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Daarnaast gaat Metamo Ede B.V. een huurovereenkomst aan met Gasal
Beheer B.V. Gasal Beheer B.V. draagt bij aan de doorstart door middel van het
kw ijtschelden van de vordering uit hoofde van de verschuldigde
huurpenningen na datum faillissement en betaling van € 20.000,- excl. BTW
aan de boedel.
2. Tot op heden heeft Gasal Beheer B.V. een bedrag van € 7.445,- voldaan.
Onder andere naar aanleiding hiervan heeft curator de middellijk bestuurder
van Gasal Beheer B.V. uitgenodigd voor een bespreking teneinde aan te geven
w aarom betaling uitblijft. De middellijk bestuurder heeft te kennen gegeven de
gemaakte afspraak anders te hebben geïnterpreteerd. Curator heeft te
kennen gegeven nog een bedrag van € 16.755,- te moeten ontvangen. De
middellijk bestuurder zal naar aanleiding hiervan met een reactie komen.
De verw achte reactie van de middellijk bestuurder is uitgebleven. Curator zal
nog eenmaal aandringen op betaling in der minne. Indien reactie dan w el
betaling w ederom uitblijft, zal curator in overleg treden met de rechtercommissaris aangaande het treffen van rechtsmaatregelen.
7. In de afgelopen verslagperiode heeft de middellijk bestuurder een voorstel
gedaan ten einde deze kw estie te schikken. Curator heeft het
schikkingsvoorstel niet geaccepteerd. Curator beraadt zich over de te
ondernemen maatregelen jegens Gasal Beheer B.V. aangaande deze afspraak.
8. Nu curator Gasal Beheer B.V. in rechte heeft betrokken, heeft curator dit
punt vooralsnog laten rusten.
[IS DIT PUNT AFGEW IKKELD? DAN ALS ZODANIG VERMELDEN SVP]
11. De curator beschouw t dit punt vooralsnog als afgew ikkeld.
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6.5 Verantwoording
zie 6.4.
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6.6 Opbrengst
€ 105.000,00
Toelichting
1. € 105.000,- exclusief omzetbelasting, w aarvan € 95.000,- voor de materiële
activa (zie onderdeel 3.5 van dit verslag) en € 10.000,- voor de immateriële
activa, w aaronder de goodw ill, intellectuele eigendomsrechten, de
domeinnaam en de handelsnaam ‘Metamo’.

6.7 Boedelbijdrage
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderhandelingen, machtigingsverzoek, koopovereenkomst.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. Aan curator zijn enige administratieve bescheiden en de daaraan ten
grondslag liggende bescheiden ter inzage gegeven. Curator doet onderzoek
naar de boekhoudplicht. Curator komt hier in het volgende verslag op terug.
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7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekeningen 2012 en 2011 zijn niet tijdig gedeponeerd; jaarrekening
2013 is nog niet gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Over jaarrapport 2012 is geen accountantscontrole toegepast; dit w as ook
niet verplicht.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Gezien het feit dat oprichting meer dan vijf jaren geleden is geschied, zal
hier geen nader onderzoek naar gedaan w orden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja
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Toelichting
1. Dit onderdeel moet nog bekeken w orden.
3. Curator heeft aan de middellijk bestuurder te kennen gegeven nader
onderzoek te doen naar onbehoorlijk bestuur. In het komende verslag komt
curator hier op terug.
4. De w ijze w aarop de middellijk bestuurder sturing heeft gegeven aan het
financiële beleid van Metamo heeft vragen opgeroepen. Metamo heeft vele
jaren substantiële verliezen geleden die grotendeels zijn gefinancierd door
haar bestuurder Gasal Beheer B.V. Diverse faillissementen van zustervennootschappen van Metamo hebben een w issel getrokken op het vermogen
van Gasal Beheer B.V. w aardoor Gasal Beheer B.V. niet meer in staat bleek om
Metamo te blijven financieren. Daarnaast heeft de SNS Bank het krediet
opgezegd. Metamo kw am hierdoor in liquiditeitsproblemen en w as niet meer in
staat om aan haar verplichtingen jegens haar crediteuren te voldoen. Nadat de
vordering van de Belastingdienst w as opgelopen heeft de Belastingdienst
bodembeslag gelegd en executie van de bodemzaken aangekondigd. Omdat
Metamo niet aan haar belastingschuld kon voldoen, heeft voorgaande
uiteindelijk geleid tot het faillissement van Metamo.
6. Voorgaande heeft curator w ederom met de middellijke bestuurder
besproken. Ondanks dat de middellijk bestuurder curator van nadere
informatie zou voorzien, is dit uitgebleven. Curator zal w ederom contact
opnemen met de middellijk bestuurder.
7. De curator heeft meerdere gesprekken gevoerd met de (middellijk)
bestuurder van Metamo over de handelsw ijze met betrekking tot Metamo. De
curator heeft inmiddels aan de bestuurder en middellijk bestuurder
medegedeeld van mening te zijn dat sprake is van
bestuurdersaansprakelijkheid en heeft zow el de bestuurder als de middellijk
bestuurder op die grond aansprakelijk gesteld. De curator is in afw achting van
een reactie op deze aansprakelijkstelling.
10.

Toelichting
12. De curator is een procedure gestart tegen de (middellijk) bestuurders van
Metamo. Zie voor de stand van de procedure 9.3 van dit verslag.
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7.6 Paulianeus handelen
Ja
Toelichting
1. De vraag naar paulianeus handelen staat nog ter beantw oording.
10. Zie 9.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor en punt 9.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hiervoor en punt 9.
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 44.815,62
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Toelichting
1. De algemene faillissementskosten resulteren in (preferente)
boedelvorderingen.
3. Het UW V heeft een boedelvordering van € 44.815,62 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 407.406,75
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Toelichting
10. De Belastingdienst heeft een vordering van € 2.373,- ingediend in verband
met Motorrijtuigenbelasting. Deze vordering w ordt betw ist.
€ 432.834,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 25.427,10
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Toelichting
Niet van toepassing.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
Toelichting
Van andere preferente vorderingen is tot dusver niet gebleken.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
15
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Toelichting
Niet van toepassing.
17

29-03-2019
11

19
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.060.988,76
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Toelichting
Niet van toepassing.
€ 2.690.064,91
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€ 2.931.094,73

10-10-2019
12

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

14-06-2018
10

11. De w ijze van afw ikkeling is afhankelijk van de procedure die aanhangig is.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Inventarisering en aanschrijving van crediteuren. Vervolgens indieningen
verifiëren en verw erken.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Gasal Beheer B.V. en de heer G.W . van Veldhuizen.

9.2 Aard procedures
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9.2 Aard procedures
8. De curator is een procedure gestart uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. In
de dagvaarding w ordt veroordeling gevorderd tot voldoening van het
faillissementstekort op grond van art. 2:248 lid 1 jo. lid 2 BW .
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Naast de primaire vordering (veroordeling tot voldoening van het tekort op
grond van artikel 2:248 BW ) w ordt subsidiair veroordeling tot vergoeding van
de schade gevorderd op grond van artikel 2:9 BW . Meer subsidiair w ordt
veroordeling tot betaling van de schade gevorderd, maar dan op grond van
artikel 6:162 BW .

9.3 Stand procedures
8 De dagvaarding is op 8 februari jl. aangebracht. Nadat op 22 februari jl. akte
door eiser is genomen, is op 19 april jl. een tussenvonnis uitgesproken. In het
vonnis is een comparitie na antw oord gew ezen. De comparitie staat voor 3
oktober a.s. op de rol.
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9. De comparitie heeft uiteindelijk niet op 3 oktober jl. maar op 11 oktober jl.
plaatsgevonden. Partijen hebben over en w eer hun vorderingen nader
toegelicht. Naar aanleiding van de comparitie van partijen is de procedure
enkele w eken aangehouden, teneinde te bezien of partijen tot een schikking
kunnen komen. Deze schikkingsonderhandelingen vinden thans plaats. De
curator dient op 8 november a.s. een akte te nemen w aarin hij aangeeft of de
schikkingsonderhandelingen hebben geleid tot een schikking. Indien dat het
geval is dan zal de schikking w orden vastgelegd door de rechter en komt de
procedure tot een einde. Indien dat niet het geval is dan krijgt de procedure
een vervolg en zal de rechter (behoudens uitzonderingen) een datum geven
w aarop de rechtbank vonnis w ijst.
10. Nadat de schikkingsonderhandelingen zijn gestaakt heeft de rechtbank op
16 mei 2018 vonnis gew ezen. De door curator ingestelde vorderingen zijn door
de rechtbank afgew ezen. Nu de vorderingen zijn afgew ezen beraadt curator
zich op het instellen van hoger beroep.
11. In de afgelopen verslagperiode heeft curator hoger beroep ingesteld
tegen het vonnis van de rechtbank. Curator heeft inmiddels memorie van
grieven ingediend. Het is de verw achting dat er in de komende verslagperiode
memorie van antw oord zal w orden ingediend door de w ederpartijen.
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12. De afgelopen verslagperiode is de curator verzocht om in te stemmen
met een gelijktijdige behandeling van 1) deze procedure en 2) de procedure
die mr. A.E. Meijnhardt q.q. in haar hoedanigheid van curator in de
faillissementen van Aluminiumconstructies Van Dijk B.V. en Van Dijk
Management B.V. voert tegen dezelfde w ederpartijen. Met dit verzoek is
ingestemd.
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Voorts hebben de w ederpartijen in de afgelopen verslagperiode een memorie
van antw oord ingediend, w aarna het gerechtshof op 25 juni 2019
(tussen)arrest heeft gew ezen. In het (tussen)arrest heeft het hof een
meervoudige comparitie van partijen gelast, met als doel het inw innen van
inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling. Deze comparitie
staat gepland op 11 december 2019.

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Zie hiervoor.

14-06-2018
10

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator beraadt zich op het instellen van hoger beroep.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet mogelijk om een termijn w aarbinnen het faillissement kan
w orden afgew ikkeld te beplaen. Dit hangt nauw samen met het verloop van de
procedure.
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Zie hiervoor.

Bijlagen
Bijlagen
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