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Algemene gegevens
Naam onderneming
Frebo Metaaltoelevering B.V.

24-05-2022
1

Gegevens onderneming
Frebo Metaaltoelevering B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Vriezenveen en kantoorhoudende te
Almelo. De bestuurder van Frebo Metaaltoelevering B.V. is Reimol Holding B.V.
die op haar beurt w ordt bestuurd door de heer H.F. Reinders.

24-05-2022
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Activiteiten onderneming
Frebo staat voor 'frezen' en 'boren'. Frebo is een toeleverancier in de
metaalverw erkende industrie die gespecialiseerd is in frezen en boren. Van
oorsprong betrof het een handw erkbedrijf doch het is uitgegroeid tot een
bedrijf dat w erkt met moderne productietechnologieën.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 306.134,00

€ -109.725,00

€ 132.469,00

2019

€ 327.921,00

€ -356.479,00

€ 107.801,00

Toelichting financiële gegevens

24-05-2022
1

Toelichting financiële gegevens
De cijfers over 2021 alsmede over het eerste kw artaal van 2022 w aren nog
niet gereed op het moment dat op 1 april 2022 het faillissement w erd
uitgesproken.

24-05-2022
1

5 september 2022: inmiddels heeft de curator de rechtbank in kennis gesteld
over de voorlopige cijfers zoals die uit de administratie konden w orden
afgeleid. Die voorlopige cijfers zijn als volgt:

05-09-2022
2

over 2021 kan (met volgens de bestuurder en diens huidige accountant aan
zekerheid grenzende w aarschijnlijkheid) w orden bericht dat de omzet Euro
343.000,- exclusief BTW bedroeg en dat het bedrijfsresultaat uit komt op -/Euro 111.000,-.
Over 2022 ziet het ernaar uit dat de omzet over het eerste kw artaal Euro
112.000,- exclusief BTW zou bedragen. Noch de bestuurder noch de huidige
accountant durven zich uit te laten over het resultaat omdat bij de
inventarisatie reeds bleek dat in elk geval de loonjournaalposten nog niet
w aren ingeboekt.

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

24-05-2022
1

Boedelsaldo
€ 76.850,46

24-05-2022
1

€ 117.315,07

05-09-2022
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Toelichting
5 september 2022: alle debiteuren hebben inmiddels (al dan niet door middel
van een rechtsgeldig beroep op verrekening) betaald. Het overgrote deel van
de geïncasseerde bedragen moet nog w orden doorgestort naar de
pandhouder.

Verslagperiode
van
1-4-2022

24-05-2022
1

t/m
24-5-2022
van
5-11-2022
t/m
5-9-2022

Bestede uren

05-09-2022
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

85 uur 18 min

2

24 uur 12 min

totaal

109 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Frebo Metaaltoelevering B.V. is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. De bestuurder van Frebo Metaaltoelevering B.V. is Reimol
Holding B.V. die op haar beurt w ordt bestuurd door de heer H.F. Reinders. De
heer Reinders is het enige directielid.

24-05-2022
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1.2 Lopende procedures
Er is één lopende procedure tegen een viertal (onder 9.1 genoemde eisers, te
w eten: Stichting Pensieonfonds Metaal en Techniek; Stichting Opleidings- en
Ontw ikkelingsfonds voor het Metaalbew erkingsbedrijf; Stichting Sociaal Fonds
Metaal en Techniek en
Stichting Private Aanvulling W W en W GA Metaal en Techniek) w elke procedure
is verw ezen naar de parkeerrol.

24-05-2022
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1.3 Verzekeringen
Alle standaard verzekeringen w aren aanw ezig op het moment van
faillissement. De inventarisverzekering en bedrijfsrisicoverzekering zijn
aangehouden tot en met 30 april 2022. Alle overige verzekeringen (zoals de
ziektekostenverzekering) zijn opgezegd per datum faillissement.

24-05-2022
1

5 september 2022: inmiddels zijn alle verzekeringen opgezegd.

05-09-2022
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1.4 Huur
Failliet huurde het pand aan de Edisonstraat te Almelo. Met de verhuurder is
afgesproken dat het pand (door de koper van de activa) uiterlijk 30 juni 2022
leeg en bezemschoon w ordt opgeleverd.

24-05-2022
1

5 september 2022: het pand is op de overeengekomen datum leeg en
bezemschoon opgeleverd.

05-09-2022
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement kent verschillende oorzaken. De bestuurder van failliet heeft
zich ingespannen om de w erkzaamheden meer digitaal gestuurd te laten zijn
zodat failliet uiteindelijk minder afhankelijk van de personeelsbezetting zou
w orden. Bij die transitie (naar digitaal gestuurd w erken) w erd failliet onder
meer geconfronteerd met langdurig zieke w erknemers (onder meer als gevolg
van corona) en met failliete klanten (als gevolg van corona). Failliet heeft
hierdoor niet de juiste tijdige vertaalslag kunnen maken w aardoor de
aandeelhouders uiteindelijk noodgedw ongen het faillissement hebben
aangevraagd.

24-05-2022
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
4

24-05-2022
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Toelichting
Op het moment van uitspreken van het faillissement w aren er nog vier
w erknemers bij failliet w erkzaam. Enkele maanden voor datum faillissement
w aren dat er nog 5 en de jaren daarvoor w aren dat er rond de tien.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
9

24-05-2022
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

1-4-2022

4

totaal

4

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Alle voorkomende w erkzaamheden met betrekking tot frezen en boren w erden
door de w erknemers uitgevoerd. Het lezen van de 'tekeningen', het
verzamelen van de benodigdheden ten behoeve van de machines, het
besturen van de machines, het inpakken van de voor transport gerede zaken
etcetera. De administratie w erd door de bestuurder gevoerd.

24-05-2022
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Failliet beschikt niet over onroerende
zaken.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-05-2022
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

24-05-2022
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

40.000

€ 39.000,00

totaal

€ 39.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Alle zich op de bodem van failliet bevindende zaken zijn tezamen getaxeerd op
Euro 276.505,- (exclusief eventuele BTW ). Er heerste onduidelijkheid met
betrekking tot aan w ie de zaken toebehoorden. De bestuurder van failliet w as
in eerste instantie van oordeel dat louter de voorraad aan failliet toebehoorde
en dat alle andere zaken eigendom van Reimol Holding w aren. De curator
ontkende dit. Uiteindelijk is duidelijk dat naast de voorraad er ook
bedrijfsmiddelen in eigendom aan failliet toebehoorden. De aan failliet
toebehorende bedrijfsmiddelen tezamen met de voorraad vertegenw oordigen
een verkoopw aarde van Euro 39.000,-.

24-05-2022
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Zekerheidshalve heeft de fiscus na datum faillissement executoriaal beslag
gelegd ten laste van failliet op verschillende roerende zaken die zich op de
bodem van failliet bevinden. De fiscus stelt zich daarbij op het standpunt dat
het beslag doel heeft getroffen op zogenaamde bodemzaken. Reimol Holding
stelt zich evenw el op het standpunt dat de roerende zaken w aarop beslag is
gelegd haar eigendom zijn. Reimol Holding dient (op grond van de
Invorderingsw et) aan te tonen dat de roerende zaken w aarop beslag is
gelegd haar (reëel) eigendom zijn.
De fiscus is bereid gew eest - teneinde de verkoop en levering van de door de
curator en Reimol Holding verkochte activa - vrij van beslagen en beperkte
rechten te kunnen leveren. De koopsom is op de bankrekening van de Stichting
Derdengelden van het kantoor van de curator gestort en er is een
depotovereenkomst gesloten tussen de fiscus, Reimol Holding en de curator
met betrekking tot de verdeling van de koopsom.

24-05-2022
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5 september 2022: Reimol Holding is nog in afw achting van de beslissing van
de belastingdienst op het inmiddels door haar ingediende bezw aar.

05-09-2022
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Tussen Reimol Holding en de curator is er inmiddels overeenstemming bereikt
met betrekking tot aan w ie het economisch en juridisch eigendom toebehoort
van de zaken die zich op de bodem van failliet bevinden. Reimol Holding gaat
bezw aar aantekenen tegen het door de fiscus gelegde beslag met als doel de
fiscus ervan te overtuigen dat het (reëel) eigendom bij haar rust. De uitkomst
hiervan dient te w orden afgew acht (alsmede de uitkomst van een eventuele
beroepsprocedure of van een vonnis of beschikking in een civiele procedure)
teneinde een verdeling van het depotbedrag te kunnen bew erkstelligen.

24-05-2022
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5 september 2022: op dit moment dient de beslissing op bezw aar - dat
Reimol Holding bij de belastingdienst heeft ingediend - te w orden afgew acht.

05-09-2022
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden tezamen met verschillende bedrijfsmiddelen zijn getaxeerd op
een bedrag ad Euro 40.000,-; ze zijn tezamen verkocht voor een bedrag ad
ruim Euro 39.000,-.
Er w as sprake van de aanw ezigheid van onderhanden w erk, doch er is met de
opdrachtgever van failliet niet tot overeenstemming gekomen met betrekking
tot het afnemen van het onderhanden w erk zodat de zaken als voorraad zijn
mee verkocht aan de koper.

24-05-2022
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden verricht.

24-05-2022
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

immateriële activa

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Alle immateriële activa (w aaronder goodw ill) zijn verkocht voor een bedrag ad
Euro 10.000,-.

24-05-2022
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Er zijn ter zake geen w erkzaamheden meer te verrichten.

24-05-2022
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Er is sprake van een zevental debiteuren.
Het is de vraag of zij allen na verrekening
nog een bedrag dienen te voldoen.

€ 53.595,92

€ 381,75

€ 38,18

totaal

€ 53.595,92

€ 381,75

€ 38,18

Toelichting debiteuren
De debiteuren zijn verpand aan Holding Jadine B.V.. Met Holding Jadine B.V. is
afgesproken dat de boedel ten behoeve van de inningsw erkzaamheden een
bijdrage ontvangt ter hoogte van 10%. Het is de vraag of er in w erkelijkheid
w el sprake is van een zevental debiteuren omdat een deel van de debiteuren
ook crediteuren zijn omdat zij zaken aan failliet hebben geleverd. Eén en ander
w ordt uitgezocht.

24-05-2022
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5 september 2022: inmiddels hebben alle debiteuren (al dan niet door middel
van een rechtsgeldig beroep op verrekening) betaald.

05-09-2022
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De grootste debiteur stelt zich op het standpunt dat zij een hogere vordering
heeft op failliet w aarmee verrekend moet w orden (vanw ege het feit dat zij
bew eerdelijk geen garantieaanspraken meer kan laten gelden, vanw ege het
feit dat zij thans afhankelijk is gew orden van leveranciers met hogere
verkoopprijzen en vanw ege het feit dat zij eigen personeel meer moet inzetten
om dezelfde producten te vervaardigen). De curator is het hier volstrekt niet
mee eens en zal tot het opstellen van een incassodagvaarding overgaan
w anneer de debiteur niet alsnog betaalt. Thans heeft de curator een reactie
aan de advocaat van de betreffende debiteur verstuurd en zal de curator een
reactie daarop nog heel even afw achten. W anneer er niet binnen afzienbare
termijn een bevredigende reactie volgt, zal de curator tot dagvaarden (na
ontvangen machtiging van de rechter-commissaris) overgaan.

24-05-2022
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5 september 2022: inmiddels heeft ook de grootste debiteur van failliet
betaald en zijn er ter zake geen w erkzaamheden meer te verrichten.

05-09-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
Niet van toepassing.

24-05-2022
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

24-05-2022
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er is enkel sprake van een verpanding van debiteuren aan Holding Jadine B.V..
Er is geen sprake van een bancaire lening met daaraan verbonden
zekerheidsrechten.

24-05-2022
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5.4 Separatistenpositie
Holding Jadine B.V. heeft een pandrecht op de debiteuren en de boedel
ontvangt een bijdrage van 10% op de ontvangsten van de debiteuren
vanw ege de door de boedel te verrichten inningsw erkzaamheden.

24-05-2022
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is (tot op heden) door een tw eetal crediteuren een beroep op
eigendomsvoorbehoud gedaan, de door die crediteuren geleverde zaken
w aren evenw el niet meer bij failliet aanw ezig.

24-05-2022
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5.6 Retentierechten
Er is (tot op heden) geen beroep op een retentierecht gedaan.

24-05-2022
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5.7 Reclamerechten
Er is (tot op heden) geen recht van reclame ingeroepen.

24-05-2022
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

24-05-2022
1

De hoogte van de boedelbijdrage met betrekking tot de debiteuren is nog niet
bekend.

Toelichting
5 september 2022: alle debiteuren hebben inmiddels betaald zodat de
hoogte van boedelbijdragen bekend is, in totaal ontvangt de boedel een
bijdrage van iets meer dan €4.100,-.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

05-09-2022
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De debiteuren dienen te w orden geïnd. Aan alle debiteuren is een eerste
incassobrief toegezonden. Voor het overige (dus met uitzondering van de
incassow erkzaamheden) dienen er ter zake geen w erkzaamheden meer te
w orden verricht.

24-05-2022
1

5 september 2022: alle debiteuren zijn inmiddels geïnd. Er dient enkel nog te
w orden afgerekend met de pandhouder en dat zal binnen zeer afzienbare
tijd plaatsvinden.

05-09-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Nagenoeg alle materiële en immateriële activa zijn verkocht aan één en
dezelfde partij. Het ziet er evenw el naar uit dat die partij op haar beurt de
activa separaat probeert te verkopen en geen doorstart realiseert.

24-05-2022
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

24-05-2022
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

24-05-2022
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

24-05-2022
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

24-05-2022
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6.6 Opbrengst
Toelichting

24-05-2022
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Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

24-05-2022
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Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden verricht.

24-05-2022
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er lijkt aan de boekhoudplicht te zijn voldaan.

24-05-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 7 november 2019 gedeponeerd (net op tijd
dus); de jaarrekening over 2019 is op 5 november 2020 gedeponeerd
(eveneens net op tijd) en de jaarrekening over 2020 is op 1 april 2022
gedeponeerd (te laat dus).

24-05-2022
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

24-05-2022
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De aandelen zijn volgestort.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

24-05-2022
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-05-2022
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Als gevolg van de te late deponering van de jaarrekening over 2020 w ordt er
onw eerlegbaar vermoed dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld.
Er is dus sprake van onbehoorlijk bestuur. Echter, deze onbehoorlijke
taakvervulling w ordt w eerlegbaar vermoed een belangrijke oorzaak van het
faillissement te zijn en er zal nader w orden onderzocht of de onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak voor het faillissement is gew eest of
niet.

Toelichting

05-09-2022
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5 september 2022: of er sprake is van het feit dat de onbehoorlijke
taakvervulling een belangrijke oorzaak voor het faillissement is gew eest, is
ten dele nog in onderzoek. Het ziet er tot op heden naar uit dat dit niet het
geval is.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-05-2022
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Nee

05-09-2022
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Toelichting
5 september 2022: het ziet er niet naar uit dat er sprake is van paulianeus
handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

24-05-2022
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5 september 2022: in onderzoek.

05-09-2022
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Er zal een nader rechtmatigheidsonderzoek w orden verricht.

24-05-2022
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5 september 2022: idem.

05-09-2022
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8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

24-05-2022
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Boedelcrediteuren p.m.

€ 21.182,43

05-09-2022
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Toelichting
5 september 2022: het UW V heeft een boedelvordering ingediend ter hoogte
van Euro 21.182,43 daarnaast is het salaris van de curator (p.m.) een
boedelvordering.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 163.974,00

24-05-2022
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€ 191.811,00

05-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

24-05-2022
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Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

€ 27.183,32

05-09-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

24-05-2022
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Er is (nog) geen sprake van een andere preferente crediteur.

€ 2.656,97
Toelichting
5 september 2022: de hierboven genoemde 'andere preferente crediteur'
betreft een w erknemer van failliet.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

05-09-2022
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
21

24-05-2022
1

25

05-09-2022
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Toelichting
5 september 2022: het aantal concurrente crediteuren (en daarmee het
bedrag dat de concurrente crediteuren te vorderen hebben) is hoger omdat
namens een tw eetal gelieerde ondernemingen kenbaar is gemaakt dat zij
beide een aanzienlijke concurrente vordering op failliet hebben. De exacte
hoogte van de vorderingen is nog niet kenbaar gemaakt, namens genoemde
vennootschappen is bericht dat dit spoedig zal plaatsvinden.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 236.892,93

24-05-2022
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€ 345.310,44

05-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

24-05-2022
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5 september 2022: nog niet bekend.

05-09-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden verricht anders dan
dat er met één debiteur overeenstemming bereikt moet w orden ten aanzien
van haar bew eerdelijke tegenvordering (die haar een crediteur in plaats van
een debiteur zou maken, hetgeen naar het oordeel van de curator niet het
geval is).

24-05-2022
1

5 september 2022: er dienen ter zake geen w erkzaamheden meer te w orden
verrichten (anders dan het toevoegen van de concurrente crediteuren aan de
lijst van de concurrente crediteuren zodra zij hun vorderingen hebben
ingediend).

05-09-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Stichting
Stichting
Stichting
Stichting

Pensieonfonds Metaal en Techniek
Opleidings- en Ontw ikkelingsfonds voor het Metaalbew erkingsbedrijf
Sociaal Fonds Metaal en Techniek
Private Aanvulling W W en W GA Metaal en Techniek

24-05-2022
1

9.2 Aard procedures
Alle eisers vorderen achterstallinge w erkgeversbijdragen c.q. premies.

24-05-2022
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9.3 Stand procedures
Er is gedagvaard en voordat er een conclusie van antw oord is opgesteld is de
procedure verw ezen naar de slaaprol.

24-05-2022
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Er zullen ter zake geen w erkzaamheden w orden verricht anders dan dat de
vorderingen zullen w orden erkend en de procedure (door eisers) zal w orden
doorgehaald.

24-05-2022
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5 september 2022: idem.

05-09-2022
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De 'acties' van Reimol Holding jegens de fiscus zullen w orden afgew acht zodat
duidelijkheid w ordt verkregen ten aanzien van aan w ie de beslagen goederen
toebehoren en in het verlengde daarvan aan w ie het op de
derdengeldrekening geparkeerde bedrag toebehoort.
Daarnaast zullen de debiteuren moeten w orden geïnd.

24-05-2022
1

5 september 2022: idem met dien verstande dat de w erkzaamheden met
betrekking tot de debiteuren inmidddels zijn afgerond.

05-09-2022
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog niet duidelijk binnen w elke termijn het faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

24-05-2022
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5 septmber 2022: idem.

05-09-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
5-12-2022

05-09-2022
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10.4 Werkzaamheden overig
Er dient ten aanzien van uitkering van het depotbedrag te w orden gew acht
totdat duidelijk is aan w ie het eigendom op de door de fiscus beslagen zaken
toebehoort. W anneer die duidelijkheid is verkregen, zal het bedrag dat nog op
de derdengeldrekening van het kantoor van de curator gesepareerd staat,
w orden uitgekeerd. Daarnaast dienen de debiteuren (al dan niet door ze te
dagvaarden) te w orden geïnd.

24-05-2022
1

5 september 2022: idem met dien verstande dat de w erkzaamheden met
betrekking tot de inning van debiteuren inmiddels zijn afgerond.

05-09-2022
2

Bijlagen
Bijlagen

