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Algemene gegevens
Naam onderneming
MgAubel Infra B.V.

18-03-2020
1

Gegevens onderneming
Vestigingsadres:
Gieterijw eg 5
3089 JZ Rotterdam

18-03-2020
1

Activiteiten onderneming
Het verrichten van onderzoeks- en ontw ikkelingsw erkzaamheden en projecten
op het gebied van grondstoffen, materialen, gereedschappen en machines en
de productie daarvan.
Met name richtte gefailleerde zich op de ontw ikkeling van een product (een
mengsel) w aarmee (betonnen) bouw w erken op snelle w ijze kunnen w orden
hersteld.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 112,00

€ 393.298,57

€ 1.372.967,01

2018

€ 291.345,18

€ 706.853,11

€ 1.229.402,80

Toelichting financiële gegevens

18-03-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
2

18-03-2020
1

Toelichting
Op datum faillissement w aren er tw ee medew erkers in loondienst.

Boedelsaldo
€ 988,24

18-06-2020
2

€ 43.044,18

18-09-2020
3

Toelichting
Dit bedrag omvat mede de voorlopige opbrengst ad € 41.583,76 uit hoofde van
de verkoop van de verpande bedrijfsmiddelen.
€ 13.046,33

19-03-2021
5

Toelichting
Na afw ikkeling van de verpande bedrijfsmiddelen resteert een boedelsaldo ad
€ 13.046,33.
€ 14.112,15

18-06-2021
6

€ 14.817,64

21-09-2021
7

€ 15.442,08

22-12-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
18-2-2020

18-03-2020
1

t/m
18-3-2020
van
19-3-2020

18-06-2020
2

t/m
18-6-2020
van
19-8-2020

18-09-2020
3

t/m
19-11-2020
van
18-9-2020

21-12-2020
4

t/m
21-12-2020
van
22-12-2020

19-03-2021
5

t/m
19-3-2021
van
19-3-2021

18-06-2021
6

t/m
18-6-2021
van
19-6-2021

21-09-2021
7

t/m
21-9-2021
van
22-1-2023
t/m
22-12-2021

Bestede uren

22-12-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 36 min

2

52 uur 12 min

3

29 uur 54 min

4

4 uur 36 min

5

5 uur 30 min

6

20 uur 36 min

7

10 uur 54 min

8

6 uur 0 min

totaal

154 uur 18 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer M. Goedkoop is enig bestuurder van gefailleerde. MgAubel Holding
B.V., w aarvan de heer M. Goedkoop middellijk bestuurder is, houdt 100% van
de aandelen.

18-03-2020
1

1.2 Lopende procedures
Geen.

18-03-2020
1

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde heeft de gebruikelijke verzekeringen.

18-03-2020
1

1.4 Huur
De huurovereenkomst van het voormalige bedrijfspand is in september 2019
geëindigd. Gefailleerde huurt containers w aarin bedrijfsmiddelen en voorraden
liggen opgeslagen.

1.5 Oorzaak faillissement

18-03-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is besproken met de bestuurder.
Gefailleerde legde zich toe op het ontw ikkelen van een product w aarmee
(onder andere) betonnen infrastructuur op snelle w ijze kan w orden hersteld.
Het product bestaat uit mineraalcomposieten en lijkt op beton, maar dan met
een snelle 'uitharding'. Met dit product is het mogelijk om bouw w erken binnen
relatief korte tijd w eer in gebruik te nemen.
In de eerste jaren na de oprichting bestonden de activiteiten van gefailleerde
voornamelijk uit marktonderzoek, productontw ikkeling en het verrichten van
pilots. Later zijn er verschillende opdrachten uitgevoerd w aarmee inkomsten
zijn gegenereerd. De bestuurder heeft verklaard dat de voornaamste reden
van het faillissement zou zijn het uitstellen van verschillende projecten door de
tw ee grootste opdrachtgevers. In 2019 zijn nauw elijks nog opdrachten
verricht. Door het gebrek aan inkomsten kon gefailleerde de reeds ontstane
huurachterstand niet inlopen. Vanw ege de huurachterstand is de
huurovereenkomst met betrekking tot de bedrijfsruimte in september 2019
geëindigd. Ook andere schuldeisers konden niet w orden betaald. Uiteindelijk is
door één van de schuldeisers het faillissement aangevraagd.

18-03-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

18-03-2020
1

Toelichting
Bij gefailleerde w aren ten tijde van het faillissement tw ee medew erkers in
vaste dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

18-03-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

2
totaal

2

2.4 Werkzaamheden personeel
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

De w erknemers zijn ontslagen. Het UW V is voorzien van informatie ten
behoeve van het organiseren van een intake.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van een onroerende zaak.

18-03-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

18-03-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde is eigenaar van bedrijfsmiddelen, w aaronder gereedschappen,
machines en w erkplaatsinrichting. Deze bedrijfsmiddelen bevinden zich in
(gehuurde) containers in een loods in Rotterdam.
Tevens is gefailleerde eigenaar van een Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI KA.

18-03-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In onderzoek.

18-03-2020
1

Er is geen sprake van een bodemvoorrecht van de fiscus.

18-06-2020
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen bezichtigd. Daarbij w as ook een taxateur
aanw ezig.

18-03-2020
1

De verhuurder van de containers en de aanbieder van de opslagruimte hebben
aangegeven graag w eer de beschikking te krijgen over de
containers/opslagruimte.
De curator is in afw achting van het rapport van de taxateur. Daarna zullen de
bedrijfsmiddelen in gezamenlijk overleg met alle betrokkenen, w aaronder de
tw ee pandhouders, w orden verkocht.
Na taxatie van de bedrijfsmiddelen is in overleg met de betrokkenen,
w aaronder de pandhouders, besloten de bedrijfsmiddelen via een veiling te
verkopen. Daarvoor is veilingbedrijf BVA Auctions ingeschakeld.
Met de pandhouders is een boedelbijdrage van 20% van de netto
verkoopopbrengst overeengekomen, met een minimum van € 4.000,- en een
maximum van € 8.000,-.

18-06-2020
2

De bedrijfsmiddelen zijn opgehaald bij de verhuurder van de opslagruimte.
De containers w aarin de bedrijfsmiddelen zich bevonden zijn ter beschikking
gesteld aan de verhuurder van de containers.
De curator is in afw achting van het resultaat van de veiling.
Na aftrek van de kosten gemoeid met de verkoop bedraagt de voorlopige
opbrengst € 41.583,76. De curator is in afw achting van een definitieve
eindafrekening op basis w aarvan uitkering aan de betrokkenen op basis van
de gemaakte afspraken zal plaatsvinden.

18-09-2020
3

Op basis van de definitieve eindafrekening is de curator overgegaan tot
afw ikkeling en heeft uitkering aan de betrokkenen plaatsgevonden.

19-03-2021
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

0
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen voorraden en onderhanden w erk.

18-03-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

Geen.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is niet gebleken van andere activa.

18-03-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
W erkzaamheden eerste verslagperiode
Geen.

18-03-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op handelsdebiteuren

€ 16.817,79

totaal

€ 16.817,79

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

De vorderingen op debiteuren zijn verpand aan de Rabobank.
Vooralsnog is er gebleken van één vordering ad € 16.817,79.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

In overleg met de Rabobank heeft de curator de incasso van de vordering ter
hand genomen.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

18-06-2020
2

De debiteur heeft de verschuldigdheid van de vordering ad € 16.817,79
betw ist. De curator treedt in overleg met de Rabobank over het vervolg.
W erkzaamheden derde verslagperiode

18-09-2020
3

Na onderzoek en in overleg met de Rabobank is besloten van de inning van de
vordering af te zien. Gebleken is dat onvoldoende rechtsgrond voor de
vordering bestaat.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 175.093,72

18-03-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Vordering Rabobank.

5.2 Leasecontracten
Er bestaat een leaseovereenkomst met Rabobank.

5.3 Beschrijving zekerheden

18-03-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een pandrecht bedongen op inventaris, voorraden,
transportmiddelen en vorderingen op derden.

18-03-2020
1

Daarnaast is ten behoeve van schuldeiser Stadshaven Ontw ikkelingsfonds
voor Innovatie en Economie (SOFIE) C.V een pandrecht gevestigd op machines,
w erkplaatsinrichting, kantoorinventaris en bedrijfsvoertuigen.

5.4 Separatistenpositie
Rabobank en SOFIE hebben een separatistenpositie.

18-03-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich geen partijen gemeld met een eigendomsvoorbehoud.

18-03-2020
1

5.6 Retentierechten
De onderneming w aar de (gehuurde) containers staan opgeslagen heeft zich
beroepen op het recht van retentie.

18-03-2020
1

In overleg met betrokkenen is met de retentor een regeling getroffen en heeft
zij afgezien van het retentierecht.

18-09-2020
3

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

18-03-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Ter zake van de verkoop van de bedrijfsmiddelen zal in overleg met
betrokkenen een boedelbijdrage w orden afgesproken.
De curator heeft ten behoeve van Rabobank de incasso van de vordering op
de debiteur ter hand genomen. Hiervoor is een boedelbijdrage van 10%
afgesproken.

Toelichting
Ten aanzien van de verkoop van de bedrijfsmiddelen is een boedelbijdrage van
20% van de netto verkoopopbrengst met een minimum van € 4.000,- en een
maximum van € 8.000,- overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

18-03-2020
1

18-09-2020
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

Pandhouders Rabobank en SOFIE hebben melding gemaakt van hun
vorderingen en de ten behoeve van hun gestelde zekerheden.
De curator neemt de incasso van de debiteur ter hand.
De curator heeft de bedrijfsmiddelen bezichtigd en geïnventariseerd. Op korte
termijn verw acht de curator een taxatierapport van de taxateur te ontvangen.
Aan de hand van het taxatierapport zal met de betrokken partijen afspraken
w orden gemaakt over de verkoop van de bedrijfsmiddelen.
De curator heeft met de betrokken partijen, w aaronder de pandhouders en de
retentor, afspraken gemaakt over de w ijze van uitw inning van de
bedrijfsmiddelen. Na taxatie van de bedrijfsmiddelen is besloten om tot een
veilingverkoop over te gaan. De curator is in afw achting van het resultaat van
de veiling door BVA Auctions.

18-06-2020
2

De bedrijfsmiddelen zijn door BVA via een veiling verkocht. Na aftrek van de
kosten gemoeid met de verkoop bedraagt de voorlopige opbrengst €
41.583,76. De curator is in afw achting van een definitieve eindafrekening op
basis w aarvan afw ikkeling conform de gemaakte afspraken zal plaatsvinden.

18-09-2020
3

Op basis van de definitieve eindafrekening heeft afw ikkeling met de
betrokkenen plaatsgevonden.
Dit onderdeel is afgerond.

21-12-2020
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Vooralsnog
is het niet mogelijk gebleken een doorstart te realiseren.

18-03-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

18-03-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

18-03-2020
1

6.4 Beschrijving
N.v.t.

18-03-2020
1

6.5 Verantwoording
N.v.t.

18-03-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

De curator heeft de mogelijkheden voor een doorstart onderzocht. Vooralsnog
is het niet mogelijk gebleken een doorstart te realiseren.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

18-06-2020
2

Gedurende de tw eede verslagperiode is het niet mogelijk gebleken een
doorstart te realiseren.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Diverse administratieve stukken zijn bij de curator ingeleverd. De administratie
dient nog aan een onderzoek te w orden onderw orpen.

18-03-2020
1

De aan de curator beschikbaar gestelde administratie is onderzocht. De
bestuurder zal w orden verzocht op enkele punten nadere toelichting te geven.

18-06-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
2016: 1 juni 2018 (tijdig)
2017: 21 december 2018 (tijdig)
2018: 9 september 2019 (tijdig)

18-03-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

18-03-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

18-03-2020
1

N.v.t.

18-09-2020
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek.

18-03-2020
1

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

18-03-2020
1

Ja

18-09-2020
3

Toelichting
Het is de curator gebleken dat in aanloop naar het faillissement een bedrag ad
€ 4.115,55 is onttrokken van het vermogen van gefailleerde. Met de
bestuurder is een regeling getroffen w aarbij voornoemd bedrag vanaf
augustus 2020 in tw aalf gelijke maandelijkse termijnen w ordt terugbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
In onderzoek.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-03-2020
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

De curator heeft toegang tot de digitale administratie gekregen. Daarnaast zijn
diverse administratieve stukken bij de curator ingeleverd.
De bestuurder is verzocht over bepaalde onderw erpen een toelichting te
geven.
De ontvangen administratie zal nader w orden onderzocht.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

18-06-2020
2

De aan de curator beschikbaar gestelde administratie is onderzocht. De
bestuurder zal w orden gevraagd op enkele punten nadere toelichting te
geven.

W erkzaamheden derde verslagperiode

18-09-2020
3

De curator heeft nader onderzoek verricht en er heeft correspondentie met de
bestuurder plaatsgevonden. De curator heeft nog geen definitieve conclusie
getrokken ten aanzien van rechtmatigheid.
W erkzaamheden vierde verslagperiode

21-12-2020
4

De curator heeft de bestuurder aangeschreven en is in afw achting van diens
reactie. De curator heeft nog geen definitieve conclusie getrokken ten aanzien
van de rechtmatigheid.
W erkzaamheden zesde verslagperiode

18-06-2021
6

De curator heeft met de bestuurder gecorrespondeerd over de bevindingen na
onderzoek. De curator verw acht in de volgende verslagperiode een definitief
standpunt in te nemen terzake rechtmatigheid.
W erkzaamheden zesde verslagperiode

21-09-2021
7

Met de advocaat van de bestuurder is gecorrespondeerd over een eventuele
minnelijke regeling. In de komende verslagperiode zal w orden bezien of
ingestemd kan w orden met een dergelijke regeling.
W erkzaamheden achtste verslagperiode
Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator een schikking
met de bestuurder getroffen, inhoudende dat (in termijnen) een bedrag ad €
20.000,- zal w orden overgemaakt naar de boedelrekening en dat partijen
elkaar voor het overige finale kw ijting over en w eer verlenen.
Na volledige betaling van voormeld bedrag op uiterlijk 31 maart 2022 zal dit
onderdeel w orden afgerond.

22-12-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: N.n.b.

€ 15.725,39

18-03-2020
1

18-09-2020
3

Toelichting
UW V: € 15.725,39
Salaris curator: p.m.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 112.901,00

18-03-2020
1

€ 113.269,00

18-06-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
N.n.b.
€ 25.787,50

18-03-2020
1

18-09-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

18-03-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

18-03-2020
1

16

18-06-2020
2

18

18-09-2020
3

20

21-09-2021
7

21

22-12-2021
8

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 497.356,58

18-03-2020
1

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vorderingen van pandhouders Rabobank ad €
175.093,72 en SOFIE ad € 247.500,-.
€ 848.853,15

18-06-2020
2

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vorderingen van pandhouders Rabobank ad €
175.093,72 en SOFIE ad € 247.500,-.
€ 1.079.817,20

18-09-2020
3

Toelichting
Dit bedrag is inclusief de vorderingen van pandhouders Rabobank ad €
175.093,72 en SOFIE ad € 247.500,-.
€ 1.161.385,67

18-06-2021
6

€ 1.310.576,08

22-12-2021
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
N.n.b.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

18-03-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
W erkzaamheden eerste verslagperiode

18-03-2020
1

Diverse crediteuren hebben zich gemeld.
Op basis van de ontvangen administratie zullen crediteuren w orden
uitgenodigd om vorderingen ter verificatie in te dienen.
W erkzaamheden tw eede verslagperiode

18-06-2020
2

Op basis van de ontvangen administratie zijn crediteuren uitgenodigd om
vorderingen ter verificatie in te dienen.

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

18-03-2020
1

9.2 Aard procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

9.3 Stand procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

18-03-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Eerste verslagperiode
- onderzoek voortzetting onderneming;
- verkoop activa;
- rechtmatigheidsonderzoek.

18-03-2020
1

Tw eede verslagperiode

18-06-2020
2

- afronden verkoop activa;
- rechtmatigheidsonderzoek.
Derde verslagperiode

18-09-2020
3

- continueren betalingsregeling bestuurder;
- afw ikkeling verkoop activa/zekerheden;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Vierde verslagperiode:

21-12-2020
4

- continueren betalingsregeling bestuurder;
- voortzetten/afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Vijfde verslagperiode:

19-03-2021
5

- continueren betalingsregeling bestuurder;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Zesde verslagperiode:

18-06-2021
6

- continueren betalingsregeling bestuurder;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.
Zevende verslagperiode:

21-09-2021
7

- continueren betalingsregeling bestuurder;
- overw egen / beoordelen minnelijke regeling met bestuurder.
Achtste verslagperiode:

22-12-2021
8

- uitvoeren minnelijke regeling;
- voorbereiding afw ikkeling faillissement.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
N.n.b.

18-03-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

22-12-2021
8

Bijlagen
Bijlagen

