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Algemene gegevens
Naam onderneming
Methorst Milieu Aannemingsbedrijf B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Methorst Milieu
Aannemingsbedrijf B.V.
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Activiteiten onderneming
Methorst exploiteerde een aannemingsbedrijf w aarin onder meer
aannemingsw erkzaamheden w erden verricht, maar ook renovaties,
sloopw erkzaamheden, asbestverw ijderingsw erkzaamheden en
bodemsanering.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2014

€ 3.385.821,00

€ -527.950,00

€ 1.044.512,00

2015

€ 3.027.750,00

€ -177.292,00

€ 297.294,00

2013

€ 2.283.235,00

€ -569.497,00

€ 306.572,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Voor 2015 betreffen dit conceptcijfers, deze zijn niet gecontroleerd.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
17

17-07-2018
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Boedelsaldo
€ 151.830,65

17-07-2018
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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.

€ 151.881,28
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€ 151.898,54

10-12-2019
8

€ 51.907,44

16-06-2020
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€ 151.774,94

16-12-2020
10

€ 158.207,95

07-12-2021
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€ 193.121,40

28-04-2022
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-2-2018

17-07-2018
6

t/m
16-7-2018
van
17-7-2018

20-06-2019
7

t/m
19-6-2019
van
20-6-2019

10-12-2019
8

t/m
9-12-2019
van
10-12-2019

16-06-2020
9

t/m
15-6-2020
van
16-6-2020

16-12-2020
10

t/m
15-12-2020
van
16-12-2020

07-06-2021
11

t/m
6-6-2021
van
7-6-2021

07-12-2021
12

t/m
6-12-2021
van
7-12-2021
t/m
28-4-2022

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

50 uur 18 min

7

13 uur 51 min

8

13 uur 54 min

9

4 uur 18 min

10

28 uur 57 min

11

50 uur 30 min

12

32 uur 0 min

13

15 uur 18 min

totaal

209 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Tot en met het 5e verslag: 237,9 uren.
Tot en met het 6e verslag: 288,2 uren.
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Dit vloeit voort uit het feit dat verslagen via rechtspraak anders zijn ingericht,
w aardoor het totaal van voorgaande verslagperioden niet is meegenomen.
Tot en met het 7e verslag: 302,05 uren.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1. Methorst Milieu Aannemingsbedrijf B.V. (hierna: ‘Methorst’) is opgericht in
2003. Enig bestuurder en aandeelhouder van Methorst is ML
Scherpenzeel Beheer B.V. (hierna: ‘ML’). Daarvan is M. Legemaat Holding
B.V. bestuurder en enig aandeelhouder; de heer Legemaat is enig
bestuurder en aandeelhouder van deze laatste vennootschap.
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1.2 Lopende procedures
1. Voor zover curator bekend, is Methorst niet betrokken bij enige
gerechtelijke procedure.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
1. Door Methorst w orden verschillende bedrijfs- en autoverzekeringen
aangehouden. Curator heeft de verzekeringen zoveel mogelijk
opgezegd, dan w el laten royeren.
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1.4 Huur
1. Methorst huurt een kantoorruimte, een opslagruimte en een
buitenterrein. Curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris
de huur opgezegd van deze ruimtes.
2. De bedrijfsruimtes van Methorst zijn opgeleverd aan de verhuurder.
3. Methorst huurt eveneens een kopieerapparaat. De huurovereenkomst
ter zake het kopieerapparaat is door curator opgezegd. Het
kopieerapparaat w ordt uitgeleverd aan de desbetreffende verhuurder.
4. Het kopieerapparaat is uitgeleverd aan desbetreffende verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
1. Methorst w as volgens de bestuurder een goed lopende onderneming tot
ongeveer 2014. In dat jaar is een zeer grote sloopklus – volgens een
uitvoerder die het volgens de bestuurder niet op orde had – niet goed
uitgevoerd. Onder meer kon meerw erk niet w orden gedeclareerd omdat
dit juridisch niet juist geregeld w as en heeft het project Methorst €
450.000,= méér gekost aan kosten dan door haar w as begroot en
hetgeen zijn invloed heeft gehad op de liquiditeit van Methorst.

17-07-2018
6

Nadien zouden er zich enige incidentele ongevallen en voorvallen hebben
voorgedaan met w erknemers (zoals een val van het dak en een burn-out) en
w as er veel sprake van ziekteverzuim onder de w erknemers, zodat extra
invalkrachten moesten w orden ingehuurd die eveneens de nodige (extra)
kosten met zich brachten. Daardoor zou volgens de bestuurder het gat in de
liquiditeiten van Methorst verder zijn opgelopen tot een nog groter gat dat
nauw elijks nog ingelopen kon w orden binnen de normale bedrijfsvoering.
Een aandelenovername is onderzocht, maar bleek volgens de bestuurder
vanw ege de penibele financiële situatie van Methorst uiteindelijk niet mogelijk.
Volgens de bestuurder w as hij juist doende om een en ander w eer in goede
banen te leiden, toen er zich een roddel in de markt verspreidde dat het niet
goed zou gaan met Methorst en leveranciers geen materialen meer w ilden
leveren. Hierdoor liepen projecten vast en zag de bestuurder geen andere
mogelijkheid meer dan om het faillissement van Methorst aan te vragen.
De oorzaken van het faillissement w orden nog nader onderzocht door curator.
1. Curator zal in de komende verslagperiode een aanvang maken met het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement.
2. Curator moet het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement nog
verrichten. Curator hoopt de komende verslagperiode daan een aanvang
mee te maken.

1. Zie 5.

1. Uit onderzoek is aan curator gebleken dat de onderneming tot 2014
bescheiden w insten maakte. In 2013 heeft Methorst een w erk
aangenomen dat in 2014 is uitgevoerd. Op dit w erk heeft Methorst groot
verlies geleden. Het w erk w as te groot voor de omvang van de
onderneming die Methorst op dat moment had. Ook het verlies dat
daarmee is geleden, w as te groot voor de draagkracht van de
onderneming. In 2015 heeft Methorst dit nog kunnen opvangen door
haar debiteurenportefeuille grotendeels uit te w innen, zodat nog aan de
verplichten voldaan kon w orden. In 2016 heeft Methorst echter een w erk
aangenomen w aarbij een aanzienlijke schade is ontstaan.
Opdrachtgever heeft Methorst hiervoor aansprakelijk gesteld en de
openstaande facturen niet voldaan. Het uitblijven van betaling van deze
facturen heeft tot gevolg gehad dat Methorst niet meer aan haar
verplichtingen kon blijven voldoen. Op eigen aangifte is uiteindelijk het
faillissement uitgesproken.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

17-07-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-9-2016

17

Zie hieronder.

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
1. Op 23 september 2016 is met toestemming van de rechter-commissaris
het ontslag schriftelijk aangezegd aan de w erknemers. Het
intakegesprek met het UW V in het kader van de loongarantieregeling
heeft inmiddels plaatsgehad.
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Curator heeft de goodw ill van Methorst verkocht aan een derde (zie punt 3.12
van dit verslag). Deze derde heeft in dat kader aan elf personeelsleden een
nieuw e arbeidsovereenkomst aangeboden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

totaal

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
1. Methorst heeft geen onroerende zaken in eigendom.

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.

€ 8.000,00

€ 0,00

totaal

€ 8.000,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen
1. Methorst beschikt over enige bedrijfsmiddelen, w aaronder een (zeer)
beperkte hoeveelheid gereedschappen.
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Voor haar aannemingsbedrijf maakte Methorst volgens haar bestuurder
gebruik van gereedschappen en machines die in eigendom aan een derde,
aandeelhouder en bestuurder ML, toebehoren. ML heeft jegens curator
aanspraak gemaakt op de eigendom van de door Methorst gebruikte zaken.
Curator onderzoekt de eigendomsverhoudingen nog met betrekking tot de
zaken die aan ML zouden toebehoren.
1. De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de (zeer)
beperkte hoeveelheid bedrijfsmiddelen van Methorst verkocht aan
aandeelhouder en bestuurder ML voor een bedrag van € 8.000,= (ex
BTW ). In de verkoop is inbegrepen een hoeveelheid diesel ter zake
w aarvan een eigendomsvoorbehoud is ingeroepen, zie ook onder punt
5.6 van dit verslag.
De curator onderzoekt de eigendomsverhoudingen met betrekking tot overige
zaken die aan ML zouden toebehoren nog nader.
1. Curator heeft ten aanzien van het te verrichten onderzoek stukken
opgevraagd uit diverse administraties. Curator heeft de verzochte
stukken deels ontvangen.
2. In de komende verslagperiode zal curator het onderzoek trachten af te
ronden.
3. Als 5.
Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
1. Niet van toepassing.
2. De bedrijfsmiddelen zijn rechtsgeldig verpand aan ING Bank.
Overeengekomen is een boedelbijdrage voor de boedel van 10% van de
verkoopopbrengst, te w eten € 800,= (ex BTW ). Afhankelijk van de
uitkomst van de kw estie met betrekking tot de diesel zou de
verkoopopbrengst en daarbij de boedelbijdrage mogelijk nog naar
beneden moeten w orden bijgesteld.
3. In de afgelopen verslagperiode heeft curator het aan de ING Bank
toekomende bedrag overgemaakt. Deze kw estie is daarmee afgerond.

1. Aan de hand van de ter beschikking staande gegevens heeft curator
onderzoek gedaan. Dit onderzoek heeft geen aanleiding gegeven tot het
opvragen van nadere informatie. Curator heeft het onderzoek gesloten.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
1. Voor zover van toepassing zal curator de belangen van de fiscus
behartigen ex art. 57 lid 3 Fw .

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

17-07-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie onder punt 3.8

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voorraden
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1. Methorst beschikt over een bescheiden hoeveelheid voorraden. Curator
zal zich in de komende periode inspannen om de voorraad te verkopen.
2. De beperkte hoeveelheid voorraden is inbegrepen bij de verkoop
genoemd onder punt 3.5 en 3.6 van dit verslag.
Onderhanden w erk
1. Per datum surseance bestond het onderhanden w erk uit verschillende
opdrachten, te w eten i) een aantal opdrachten die reeds w aren
aangevangen en gedeeltelijk al w aren afgemaakt door Methorst, ii) een
aantal opdrachten die al w aren geaccepteerd, maar in het geheel nog
niet w aren uitgevoerd en iii) een aantal opdrachten die mondeling w aren
toegezegd naar aanleiding van een toegezonden offerte, maar w aarvoor
nog geen opdrachtbevestiging w as verzonden of anderszins iets w as
geformaliseerd.
Curator heeft het onderhanden w erk verkocht als onderdeel van de goodw ill,
zie onder punt 3.8.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hiervoor.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Zie hieronder.

€ 12.500,00

€ 0,00

totaal

€ 12.500,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
1. Methorst beschikt over enige immateriële activa zoals haar handelsnaam,
domeinnaam, w ebsite, klantenbestand, logo, huisstijl etc. Curator heeft
de goodw ill, daaronder eveneens begrepen het onderhanden w erk van
Methorst, met toestemming van de rechter-commissaris verkocht aan een
derde voor een bedrag van € 12.500,= (ex BTW ).
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie ook 3.6.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Zie hieronder.

€ 273.022,59

€ 158.951,79

€ 0,00

totaal

€ 273.022,59

€ 158.951,79

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Zie voor boedelbijdrage onder punt 5.
1. Per datum faillissement w as er sprake van een debiteurenportefeuille
van een bedrag van circa € 297.161,=. Daarbij is inbegrepen een bedrag
van € 75.000,= w aarover een kw estie bij de verzekeraar van Methorst
loopt.
De debiteuren zijn aangeschreven met het verzoek de vordering op de
boedelrekening te voldoen. In totaal is volgens de administratie van
gefailleerde een bedrag van € 273.022,59 te incasseren. Tot verslagdatum
heeft een aantal debiteuren een bedrag van in totaal € 76.141,38 voldaan op
de boedelrekening. Op de ING-rekening is tot en met 4 oktober jl. een bedrag
van € 12.891,00 van debiteuren ontvangen. ING is verzocht die en eventuele
latere crediteringen naar de boedel over te maken.
Inmiddels is een reeks reacties ontvangen op de eerste aanschrijving. Deze
w orden voorgelegd aan bestuurder en verder in behandeling genomen. De
komende periode zal verdere incasso plaatsvinden.
1. In de afgelopen verslagperiode is de incasso van de openstaande
vorderingen voortgezet. Inmiddels is een bedrag van ruim € 116.335,28
geïncasseerd.
2. In de afgelopen verslagperiode heeft curator de incasso van de
openstaande vorderingen voortgezet. Aan curator is gebleken dat een
aantal debiteuren een tegenvordering op Methorst heeft. Daarnaast is
gebleken dat één debiteur failliet is. In de afgelopen verslagperiode is
een bedrag van € 11.675,00 ontvangen. In totaal is een bedrag van €
128.010,28 door debiteuren voldaan.
Curator heeft nader aandacht besteed aan de kw estie die bij de verzekeraar
loopt. Tot op heden heeft curator, ondanks de benodigde inspanning, nog
onvoldoende informatie ontvangen van de verzekeraar. In de komende
verslagperiode is deze kw estie een punt van aandacht.
1. Curator zal een bedrag van € 25.957,84 afboeken omdat de debiteur een
voor verrekening vatbare tegenvordering heeft. Daarnaast moeten een
aantal bedragen w orden afgeboekt in verband met het faillissement van
de debiteur dan w el de gebleken oninbaarheid. Ten aanzien van de
overige vorderingen op derden zet curator de incasso voort.
In de afgelopen verslagperiode heeft curator getracht in contact te komen met
de verzekeraar. Dit verloopt zeer moeizaam. Curator beraadt zich over de
eventuele verdere stappen.
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1. In de afgelopen verslagperiode zijn de debiteuren voor zover nodig
opnieuw aangeschreven. Naar aanleiding daarvan is een aantal
betalingen ontvangen.
Daarnaast w il een aantal debiteuren om uiteenlopende redenen niet
betalen. Curator onderzoekt deze redenen en onderneemt w aar nodig
vervolgstappen.
In totaal is de afgelopen verslagperiode een bedrag van € 7.931,01
ontvangen.
2. In totaal is in de afgelopen verslagperiode € 30.454,68 ontvangen.
Curator zal de incasso van de openstaande vorderingen voortzetten.
Gebruiksvergoeding
1. Het is de curator in de afgelopen verslagperiode gebleken dat de
doorstarter, zonder overleg met of toestemming van de curator, feitelijk
gebruik is gaan maken van de bedrijfsruimtes van Methorst. De curator
heeft aan de doorstarter aangekondigd dat voor het gebruik een
gebruiksvergoeding verschuldigd is en heeft daarvoor een factuur
toegezonden ter hoogte van € 6.799,52 (incl. BTW ). De doorstarter heeft
inmiddels aan de curator bericht zich niet gehouden te achten deze
factuur te betalen. De curator heeft dit standpunt betw ist. De curator zal
- in overleg met de rechter-commissaris - trachten het bedrag alsnog te
innen, zo nodig door rechtsmaatregelen te treffen.
2. In de afgelopen periode is de curator een procedure gestart tegen de
doorstarter in verband met de gebruiksvergoeding. Curator verw ijst naar
onderdeel 9 van dit verslag.
3. Zie onderdeel 9.3 van dit verslag.

1. In totaal staat er nog een bedrag van € 80.668,78 open. In de afgelopen
periode heeft curator een bedrag van € 4.918,78 als oninbaar afgeboekt.
De incasso ten aanzien van het bedrag van € 75.750,00 loopt nog en zal
ook w orden voortgezet.

1. Curator heeft de incasso van deze vordering voortgezet. In de afgelopen
verslagperiode heeft daartoe een overleg plaatsgevonden met de
advocaat alsmede de verzekeringstussenpersoon van de debiteur.
Partijen hebben standpunten over en w eer gedeeld en afgetast w elke
mogelijkheden er zijn om deze kw estie in der minne te schikken. Curator
heeft de advocaat van de debiteur verzocht zijn standpunt nader uiteen
te zetten. Na aandringen heeft curator dit op 29 oktober jl. ontvangen.
Curator heeft dit bestudeerd en is in overleg getreden met de
verzekeraar alsmede de bestuurder van de vennootschap. In de
komende verslagperiode zal dit verder w orden behandeld.

1. Curator heeft diverse malen contact gezocht met partijen. Voorgaande
heeft niet mogen leiden tot een bevredigende oplossing. Curator beraadt
zich over de te nemen stappen.

1. In de afgelopen verslagperiode heeft curator contact gehad met de
betrokken partijen om eventuele oplossingen af te tasten. In de
komende verslagperiode staat er een overleg gepland met alle betrokken
partijen. In afw achting van dit overleg heeft curator nog geen nader
stappen ondernomen. Afhankelijk van de uitkomst van het overleg
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beraadt curator zich op de verder te ondernemen stappen.

1. Het overleg met alle betrokken partijen tezamen heeft nog niet
plaatsgevonden, dit mede als gevolg van de corona-omstandigheden en
het uitblijven van reeds toegezegde verklaringen. De afstemming met de
betrokken partijen omtrent de toegezegde verklaringen en het te
plannen overleg w ordt voortgezet.

1. Inmiddels heeft het overleg met de betrokken partijen plaatsgevonden.
Kort gezegd stelt de debiteur een tegenvordering op Methorst te hebben
omdat Methorst te veel zou hebben gesloopt. Die tegenvordering zou
(aanzienlijk) hoger zijn dan de vordering die Methorst heeft op de
debiteur uit hoofde van openstaande facturen. Na verrekening zou alleen
nog een schuld van Methorst aan de debiteur resteren, zo betoogt de
debiteur. De verzekeraar van Methorst betw ist echter dat Methorst te
veel heeft gesloopt, althans dat dit Methorst kan w orden verw eten, en
stelt voorts dat eventuele schade niet onder de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering zou vallen omdat die schade zou zijn
uitgesloten. Tijdens het overleg zijn de diverse knelpunten in de
discussie tussen partijen aan bod gekomen, maar zijn partijen niet tot
elkaar gekomen. De betrokken partijen zijn (te veel) blijven vasthouden
aan de eerder ingenomen (hiervoor genoemde) standpunten.

07-06-2021
11

07-12-2021
12

W él heeft het overleg geleid tot een tw eede bespreking tussen de verzekeraar
van Methorst en het schade-expertisebureau dat door de debiteur is
ingeschakeld. Tijdens die tw eede bespreking is bij benadering vastgesteld w at
de omvang van de door de debiteur geclaimde schade is die mogelijk onder de
dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Methorst zou vallen indien
die schade niet zou zijn uitgesloten en indien Methorst te veel zou hebben
gesloopt (hetgeen de debiteur stelt). Naar aanleiding van die
‘schadevaststelling’ heeft de verzekeraar van Methorst laten w eten dat zij –
ter beslechting van de discussie omtrent de dekking van de
aansprakelijkheidsverzekering en de hoogte van die eventuele dekking –
bereid is een schikkingsvergoeding van € 25.000,- aan de boedel te voldoen.
Nadien is dat bedrag omhoog bijgesteld naar € 35.000,-. De curator zal
hierover in overleg gaan met de rechter-commissaris.

1. Met de verzekeraar van Methorst is, met machtiging van de rechtercommissaris, een schikking overeengekomen van € 35.000,00. Dit
bedrag is door de boedel ontvangen.
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Deze kw estie is afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Voortzetting incassow erkzaamheden. Zie ook hiervoor en 9.3.

5. Bank/Zekerheden
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5.1 Vordering van bank(en)
€ 193.671,00

17-07-2018
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Toelichting vordering van bank(en)
1. Methorst heeft een krediet verstrekt gekregen van ING Bank N.V. Per datum
faillissement heeft ING te vorderen een bedrag van circa € 193.671,-.
Per datum faillissement w as geen sprake van liquide middelen op de
bankrekeningen van Methorst.

5.2 Leasecontracten
1. Er is geen sprake van leaseovereenkomsten.
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5.3 Beschrijving zekerheden
1. ING stelt een pandrecht te hebben verkregen op de vorderingen op
debiteuren en op alle roerende zaken van Methorst.
2. Ten aanzien van het pandrecht op vorderingen op debiteuren heeft
curator zich op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van een
rechtsgeldig pandrecht.
3. Tussen ING Bank N.V. en curator bestaat geen discussie meer omtrent de
rechtsgeldigheid van het pandrecht. ING Bank N.V. heeft zich neergelegd
bij het standpunt van curator.
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5.4 Separatistenpositie
1. ING Bank N.V. is separatist in het faillissement van Methorst voor zover
rechtsgeldige pandrechten ten gunste van haar zijn gevestigd.
3.Het pandrecht van ING Bank N.V. strekt zich uit over de voorraden van
Methorst. Curator zal in de komende periode ten aanzien daarvan tot een
afrekening komen met ING.
1. Curator verw ijst naar onderdeel 3.7 van dit verslag. Nu de kw estie ten
aanzien van het geclaimde eigendomsvoorbehoud op de diesel nog niet
w as afgerond, is curator niet overgegaan tot het opmaken van een
eindafrekening.
2. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de eindafrekening
opgemaakt.
Boedelbijdragen
1. Curator zal overleggen met ING Bank N.V. over verkoop van de
voorraden en (beperkte) hoeveelheid roerende zaken.
Zie onder punt 'Bedrijfsmiddelen' van dit verslag.

5.5 Eigendomsvoorbehoud
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
1. Een aantal leveranciers heeft een beroep gedaan op
eigendomsvoorbehoud met betrekking tot geleverde voorraden. Curator
beoordeelt dit nader. Bij een geldig beroep op eigendomsvoorbehoud
zullen eventueel aanw ezige zaken door curator w orden uitgeleverd aan
desbetreffende crediteuren.
2. Zaken die onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud w aren
geleverd, zijn terug geleverd aan desbetreffende leveranciers, dan w el
ML of de doorstarter heeft een regeling met deze leveranciers getroffen.
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Ter zake een hoeveelheid diesel die geleverd w as aan Methorst is door de
leverancier een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Dit beroep is niet
door de curator gehonoreerd, althans het eigendomsvoorbehoud is vernietigd
door curator w aardoor geen beroep meer kan w orden gedaan. De leverancier
heeft aangekondigd nader bew ijs te kunnen verstrekken w aaruit de
rechtsgeldigheid van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud blijkt. De curator
is nog in afw achting van deze stukken. Om praktische redenen is de diesel in
de tussentijd in overleg met de leverancier door de curator verkocht (zie onder
punt 3.5 tot en met 3.7 van dit verslag). Indien blijkt dat sprake is van een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud van de leverancier, zal de curator de diesel
alsnog met de leverancier afrekenen.
1. Naar aanleiding van voorgaande heeft curator niet meer vernomen.
Curator gaat ervan uit dat deze kw estie als afgerond kan w orden
beschouw d.
2. Curator heeft afgelopen verslagperiode diverse correspondentie gevoerd
met een crediteur die haar goederen heeft teruggenomen. De crediteur
heeft curator namelijk bericht dat zij haar spullen heeft opgehaald, maar
dat deze w aardeloos w aren en zij deze heeft afgevoerd. De crediteur
w eigert om de door haar opgehaalde spullen te crediteren. Curator heeft
aan de crediteur te laten w eten dat w anneer hij geen creditfactuur zal
ontvangen de gehele vordering op de lijst van voorlopig betw iste
crediteuren zal w orden geplaatst.
3. Curator heeft naar aanleiding van voorgaande niet meer vernomen. De
vordering is opgenomen op de lijst van voorlopig betw iste crediteuren.

5.6 Retentierechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
1. Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Toelichting
1. De bedrijfsmiddelen zijn rechtsgeldig verpand aan ING Bank.
Overeengekomen is een boedelbijdrage voor de boedel van 10% van de
verkoopopbrengst, te w eten € 800,= (ex BTW ). Afhankelijk van de uitkomst
van de kw estie met betrekking tot de diesel zou de verkoopopbrengst en
daarbij de boedelbijdrage mogelijk nog naar beneden moeten w orden
bijgesteld.
2. In de afgelopen verslagperiode heeft curator het aan de ING Bank
toekomende bedrag overgemaakt. Deze kw estie is daarmee afgerond.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Zie hiervoor.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

17-07-2018
6

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-07-2018
6

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving
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6.4 Beschrijving
1. Curator heeft de mogelijkheden van een doorstart onderzocht en
daarover met verschillende partijen gesproken. Complicatie daarbij w as
dat ML eigendom claimde ten aanzien van het grootste deel van de
roerende zaken die door Methorst w erden gebruikt, w elke roerende
zaken nodig w aren bij een doorstart. Onder meer deze complicatie heeft
ervoor gezorgd dat bepaalde partijen alsnog niet geïnteresseerd bleken
in een doorstart.
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Uiteindelijk heeft curator de goodw ill van Methorst verkocht aan een derde die
ook een deel van de w erknemers van Methorst in dienst heeft genomen.

6.5 Verantwoording
1. Niet van toepassing.
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6.6 Opbrengst
€ 12.500,00
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Toelichting
1. Zie onder punt 3.13. Voor de goodw ill is een bedrag ontvangen van €
12.500,= (ex BTW ).

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
1. De komende periode zal de administratie nader w orden onderzocht.
2. Curator heeft een begin gemaakt met het onderzoek. Methorst beschikt
over een omvangrijke administratie. Vooralsnog is het onderzoek niet
afgerond.
3. Curator zet het onderzoek voort.
4. Het onderzoek loopt nog.
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5. Als 5.

1. Voor zover curator is gebleken is voldaan aan de boekhoudplicht. Uit de
administratie blijken de rechten en verplichtingen van de vennootschap.

20-06-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
1. De jaarrekening over 2012 is te laat gedeponeerd, overige
jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
1. Hiertoe w as Methorst niet verplicht aangezien zij niet voldoet aan de
criteria van artikel 2:396 lid 1 BW .
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
1. Methorst is opgericht in 2003. Eventuele vorderingen uit hoofde van de
stortingsverplichting op de aandelen zijn reeds verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
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1. Er zal nog nader w orden onderzocht of er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.
2. Curator zet het onderzoek voort.
3. Het onderzoek loopt nog.
4. Als 5.

Toelichting
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1. Aan curator is niet gebleken dat er sprake zou zijn van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
1. Er zal nog nader w orden onderzocht of er sprake is van paulianeus
handelen.
2. Curator zet het onderzoek voort.
3. Voor zover de curator is gebleken is er geen sprake van paulianeus
handelen.
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 80.343,76
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Toelichting
Dit betreft de indiening van het UW V. Daarnaast zijn boedelvorderingen
ontstaan als gevolg van door de curator en zijn medew erkers verrichte
w erkzaamheden.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 183.773,42
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Toelichting
De afgelopen periode heeft verrekening van een teruggaaf op openstaande
vorderingen van de Belastingdienst plaatsgevonden.

€ 183.991,42

28-04-2022
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Toelichting
1. Bij de Belastingdienst is een actueel schuldenoverzicht opgevraagd. Dit is
ontvangen en verw erkt.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 56.468,50

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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€ 35.000,00
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Toelichting
1. Deze (eerder betw iste) vordering betreft (het deel) uitgekeerde
verzekeringspenningen van de schadeclaim van de debiteur.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
91
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92
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.204.997,60

Toelichting
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16-12-2020
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€ 296.253,00 betw iste concurrente crediteuren

€ 1.308.222,50
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Toelichting
1. De resterende vordering van de debiteur (eerder betw ist gew eest) is
alsnog geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het faillissement zal vermoedelijk w orden afgew ikkeld op grond van artikel
137a Fw .
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
1. Alle in dit faillissement bekende concurrente crediteuren zijn in de
afgelopen
verslagperiode aangeschreven met het verzoek vorderingen bij curator
aan te
melden.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Methorst Milieu B.V.
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9.2 Aard procedures
1. Curator heeft bij de rechtbank Midden-Nederland (Kanton) een procedure
ingesteld jegens Methorst Milieu B.V. in verband met het uitblijven van
betaling voor gebruik van het pand dat Methorst huurde van derden.
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9.3 Stand procedures
1. De dagvaarding is op 15 maart jl. aangebracht tegen de roldatum van 29
maart jl. Namens Methorst Milieu B.V. is uitstel verzocht voor de door
w ederpartij te nemen conclusie of akte. De zitting staat op de rol voor 24
mei a.s.
2. De w ederpartij heeft de conclusie van antw oord genomen op de rol van
21 juni 2017. De zitting staat nu voor beraad voortzetting.
3. Op 27 september 2017 is het vonnis uitgesproken voor een comparitie op
12 januari 2018. Inmiddels heeft de rechtbank de zittingsdatum
uitgesteld naar 17 april 2018.
4. Op 17 april 2018 heeft comparitie van partijen plaatsgevonden. Naar
aanleiding daarvan is - na eenmalig uitstel - op 16 mei 2018 het vonnis
uitgesproken w aarbij de curator in het gelijk is gesteld en gedaagde is
veroordeeld tot betaling van de hoofdsom, rente en proceskosten.
Gedaagde heeft binnen de gestelde termijn conform het vonnis een
bedrag van € 7.444,18 voldaan.
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Daarmee is deze kw estie afgehandeld.

9.4 Werkzaamheden procedures
1. Voorbereiding procedure, dagvaarding opstellen.
2. Comparitie. Contact met gedaagde over betaling.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. In de komende verslagperiode zal curator zich met name bezighouden
met de inning van de debiteurenvorderingen en de verkoop van de
activa, zal hij verder onderzoek doen naar de oorzaken van het
faillissement en zal hij een rechtmatigheidsonderzoek uitvoeren.
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2. In de komende verslagperiode zal de curator de debiteurenincasso
voortzetten, w aaronder de vordering op de doorstarter, alsmede nader
onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en
rechtmatigheidskw esties.
3. De acties vermeld onder punt tw ee zullen w orden voortgezet, w aaronder
inmiddels een procedure tegen de doorstarter. Bovendien zal ook
aandacht w orden gegeven aan de kw estie die onder de verzekeraar is
en zal het onderzoek van de administratie w orden voortgezet.
4. Komende verslagperiode zal de debiteurenincasso w orden voortgezet.
Bovendien zal ook aandacht w orden gegeven aan de kw estie die onder
de verzekeraar is en zal het onderzoek van de administratie w orden
voortgezet. Aan de lopende procedure zal ook de nodige aandacht
w orden gegeven.
6.
20-06-2019
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1.
Onderzoek oorzaak faillissement afronden.
Debiteurenincasso voortzetten.

10-12-2019
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1.
Voortzetten/afronden debiteurenincasso.

1. Voortzetten/afronden debiteurenincasso, mogelijkerw ijs in een
procedure.

1. Voortzetten/afronden debiteurenincasso, mogelijkerw ijs in een
procedure.

1. Voortzetten debiteurenincasso, mogelijkerw ijs in een procedure.

1. Voortzetten geschil debiteur en verzekeraar van Methorst, overleg
rechter-commissaris.

1. Dit is het eindverslag.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De afw ikkeling van het faillissement zal nog geruime tijd in beslag nemen.
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1. In de komende verslagperiode zal curator zich met name richten op de
debiteurenincasso.

1. De afw ikkeling van het faillissement zal nog de nodige tijd in beslag
nemen.

1. De termijn voor afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de
duur van het geschil met de debiteur en de verzekeraar van Methorst.

1. Gelijktijdig met indiening van dit eindverslag zal een verzoek tot
vereenvoudigde afw ikkeling ex art. 137A Fw . w orden ingediend.

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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