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Algemene gegevens
Naam onderneming
Snaas Metaalw aren B.V., Snaas Magazijninrichting B.V., Snaas Bedrijven B.V.
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Gegevens onderneming
De rechter-commissaris heeft ingestemd met een geconsolideerde
verslaglegging van Snaas Metaalw aren B.V. ("SMW "), Snaas Magazijninrichting
B.V. ("SMI"), Snaas Bedrijven B.V. ("SB").
SMW is opgericht 4 februari 2008 en gevestigd aan de Protonw eg 6 te Hoorn;
SMI is opgericht 4 februari 2008 en gevestigd aan de Protonw eg 6 te Hoorn;
SB is opgericht 14 juni 2000 en gevestigd aan de Protonw eg 6 te Hoorn;

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel hebben de verschillende
vennootschappen de volgende activiteiten:
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SMW :
Groothandel in ijzer- en metaalw aren;
Groothandel in en fabricage van metaalw aren;
Groothandel in en het vervaardigen, monteren en plaatsen en
onderhouden van afvalsystemen, w aaronder afvalbakken, ondergrondse
en semi-ondergrondse containers en inw erpzuilen.
SMI:
W inkels in artikelen voor w oninginrichting, algemeen assortiment.
SB:
Het verlenen van administratieve diensten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 9.427.675,00

€ -75.367,00

€ 3.959.474,00

2019

€ 1.538.681,00

€ 176.517,00

€ 216.576,00

2018

€ 1.340.817,00

€ 163.793,00

€ 461.575,00

2018

€ 2.561.969,00

€ 39.134,00

€ 772.177,00

2018

€ 8.271.307,00

€ 78.576,00

€ 3.422.699,00

2019

€ 2.103.320,00

€ 75.121,00

€ 556.239,00

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens blijken uit de definitieve jaarrekeningen van 2019.
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Snaas Metaalw aren B.V.
2019
Snaas Magazijninrichting B.V.
2019
Snaas Bedrijven B.V.
2019

Gemiddeld aantal personeelsleden
40
Toelichting
Snaas Metaalw aren B.V.: 24 personeelsleden
Snaas Magazijninrichting B.V.: 3 personeelsleden
Snaas Bedrijven B.V.: 13 personeelsleden

Boedelsaldo
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Boedelsaldo
€ 896.379,94
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Toelichting
Het kasgeld van SMW bedraagt € 561,05. Een gedeelte daarvan (€ 11,05)
bestaat uit munten en kon niet (meer) w orden gestort bij de bank. De curator
heeft het geld dat nog w el kon w orden gestort bij de bank (€ 550) laten
overmaken naar de boedelrekening.
Daarnaast heeft de curator, met toestemming van de rechter-commissaris, de
activa van SMW , SMI en SB onderhandse verkocht. De daarmee
samenhangende opbrengst w ordt onder "activa" van dit verslag verantw oord.
Een crediteur heeft een boedelbijdrage voldaan in verband met het
retourneren van haar zaken. Dit bedrag is eveneens op de boedelrekening
bijgeschreven.
De curator heeft een aantal boedelcrediteuren, de pandhouder en een
leasemaatschappij (financial lease) uit de opbrengst voldaan.

€ 743.754,53

13-12-2021
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Toelichting
De volgende betalingen zijn voldaan aan boedelcrediteuren:
-KPN, € 453,75;
-Eneco, € 2.306,22
-IT Strategen, € 1.815,01
-Nuijten & Nederpel, € 10.433,59
-Insolvit B.V., € 5.663,45
-Liander N.V., € 3.222,43
-Salaris curator, € 113.608,63
Afrekening koopsom debiteuren
-Staalmeesters Toelevering B.V., € 14.454,50
De volgende restitutie is ontvangen:
Vattenfall, € 689,42

€ 828.580,03

Verslagperiode
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Verslagperiode
van
27-7-2021

09-09-2021
1

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

13-12-2021
2

t/m
13-12-2021
van
10-3-2022
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4

t/m
9-6-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

272 uur 42 min

2

67 uur 48 min

3

35 uur 36 min

4

24 uur 12 min

totaal

400 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden van de curator, advocaat en faillissementsmedew erker
hebben vooral gezien op:
-inventarisatie van de omvang van de boedel;
-veiligstellen van de administratie;
-analyseren van de financiële administratie ten behoeve van een eventuele
doorstart;
-bezichtigingen activa in verband met verkoop;
-onderhandelingen in verband met de doorstart;
-communicatie bank;
-communicatie bestuurder;
-communicatie personeel en UW V;
-communicatie leveranciers in verband met eigendomsvoorbehoud;
-communicatie crediteuren in verband met vorderingen.
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De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker
hebben vooral gezien op:
-meew erken aan de afw ikkeling overdracht activa;
-communicatie bank;
-communicatie bestuurder;
-communicatie personeel en UW V;
-communicatie leveranciers in verband met eigendomsvoorbehoud;
-communicatie crediteuren in verband met vorderingen;
-afw ikkelen ontvangsten debiteuren t.b.v. koper activa (afw ikkeling debiteuren
en onderhanden w erk);
-onderzoek administratie.
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De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker
hebben vooral gezien op:
-communicatie bank;
-communicatie bestuurder;
-communicatie crediteuren in verband met vorderingen;
-afw ikkelen ontvangsten debiteuren t.b.v. koper activa (afw ikkeling debiteuren
en onderhanden w erk);
-onderzoek administratie;
-onderzoeken mogelijkheid verkoop 93 ondergrondse containers Gemeente
Utrecht;
-afw ikkelen onderhandse verkoop 93 ondergrondse containers Gemeente
Utrecht.
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De w erkzaamheden van de curator en faillissementsmedew erker
hebben vooral gezien op:
-communicatie bestuurder;
-communicatie crediteuren in verband met vorderingen;
-afw ikkelen ontvangsten debiteuren t.b.v. koper activa (afw ikkeling
debiteuren en onderhanden w erk);
-onderzoek administratie;
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

MC1 B.V. is sinds 4 april 2019 enig aandeelhouder van SMW , SMI en SB. Five
Frogs B.V. is sinds 1 mei 2020 enig bestuurder van SMW , SMI en SB. De heer
J.A.M. van de Vorst is bestuurder van Five Frogs B.V.
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SMW is sinds 30 juli 2019 bestuurder tevens enig aandeelhouder van Snaas
Onderhoud & Service B.V.
Op 27 juli 2021 is het faillissement van Snaas Metaalw aren B.V., Snaas
Magazijninrichting B.V., Snaas Bedrijven B.V. en Snaas Onderhoud & Service
B.V. op eigen aangifte uitgesproken, mr. H.D.S. Lasonder is aangesteld tot
curator in dit faillissement.

1.2 Lopende procedures
De curator is niet bekend met een lopende procedure.
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1.3 Verzekeringen
Het w as voor de curator bij aanvang van het faillissement onduidelijk in
hoeverre de verzekeringen w aren gecontinueerd. Om te voorkomen dat de
goederen niet verzekerd w aren, heeft de curator, met toestemming van de
rechter-commissaris, de activa via FDR & Associés verzekerd. De kosten
daarvoor bedragen € 3.500 per maand. De curator heeft alle verzekeringen
met betrekking tot de activa van SMW , SMI en SB per 1 september 2021 voor
zover als mogelijk beëindigd, zulks in verband met de verkoop van deze activa.
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1.4 Huur
Snaas Metaalw aren B.V. huurde of leasede de volgende bedrijfsruimtes en/of
goederen:
Huur
Atoomw eg 13 te Hoorn
Protonw eg 6 te Hoorn
Protonw eg 24 te Hoorn
Netw erkserver
Safan Darley M5878
Lease
Safan Darley M6018
Volksw agen Golf Variant 1.0 H-949-DJ

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering d.d. 23 juli 2020, w aarbij de
vergadering heeft besloten tot het doen van eigen aangifte van de
faillissementen van de vennootschappen, heeft de vergadering het volgende
overw ogen:

09-09-2021
1

SMW , SMI, SB en Snaas Onderhoud en Service B.V. (hierna "SOS"), "behoren
allen tot dezelfde groep. Om voornoemde reden is de oorzaak van de
financiële problemen van iedere entiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Hieronder zal daarom in w orden gegaan op de problematiek van de gehele
groep.
De financiële problematiek is ontstaan door een claim van de Gemeente
Utrecht van ongeveer € 1.700.000,-- op Snaas Metaalw aren B.V.. Daarnaast
speelt een vordering van Snaas Metaalw aren B.V. op de Gemeente Utrecht van
€ 360.000,--. Over beide vorderingen zijn verschillende procedures aanhangig
(gew eest).
Afgelopen maanden hebben het bestuur en de aandeelhouders van Snaas
Metaalw aren B.V. getracht de claim en de w anbetaling te neutraliseren, dit
echter zonder succes. Door de onderlinge verbondenheid van voornoemde
vennootschappen, is het faillissement van de vennootschap onvermijdelijk
gebleken."
De curator heeft de oorzaak van het faillissement nog in onderzoek en kan
daar in dit stadium verder nog niets over zeggen.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
40
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Toelichting
Snaas Metaalw aren B.V.: 24 personeelsleden
Snaas Magazijninrichting B.V.: 3 personeelsleden
Snaas Bedrijven B.V.: 13 personeelsleden

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
40

2.3 Ontslagaanzegging
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

28-7-2021

40

totaal

40

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 28 juli 2021 zijn de arbeidsovereenkomsten van het personeel opgezegd
met inachtneming van de kortst mogelijke w ettelijke opzegtermijn, één en
ander conform het bepaalde in art. 40 Fw .
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Alle data is overgedragen aan het UW V. Op 3 augustus 2021 heeft er ten
kantore van failliet in Hoorn een collectieve intake van al het personeel
plaatsgevonden. Het UW V dient de vordering nog aan te melden in het
faillissement.
Inmiddels heeft het UW V de vordering in het faillissement aangemeld voor
Snaas Magazijninrichting B.V. en Snaas Bedrijven B.V.:
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boedelvordering € 99.685,70;
preferente vordering € 56.165,04.
Het UW V heeft de vordering in het faillissement voor Snaas Metaalw aren B.V.
ingediend:
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boedelvordering € 151.258,54;
preferente vordering € 68.903,69;
concurrente vordering € 31.828,24.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen w erkzaamheden te verrichten.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Audi PX-215-L

Boedelbijdrage

€ 23.100,00

machines/inventaris/rollend materieel
(bodemzaken)

€ 765.908,00

totaal

€ 789.008,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris en met
toestemming van de Rabobank als pandhouder, alle activa verkocht aan De
Staalmeesters Toelevering B.V. De activa is per 1 september 2021
overgedragen. De koper heeft zich daarbij tevens verplicht om minimaal 34
personeelsleden een arbeidsovereenkomst aan te bieden en zij heeft de
huurovereenkomsten van de panden in Hoorn per 1 september 2021
overgenomen.
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De activa (machines, (kantoor-)inventaris, rollend materieel, voorraad) zijn
onderhands verkocht voor een bedrag ad € 765.908,00. De Audi is verkocht
voor een bedrag van € 23.100,00.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een voorrecht ten aanzien van de zaken die als bodemzaak
w orden aangemerkt. De curator oefent het recht ex art. 57 lid 3 Fw . uit.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bedrijfsmiddelen door FDR & Associés laten beschrijven en
w aarderen. Er zijn diverse partijen die interesse hebben getoond in de
overname van de activa en in dat kader hebben diverse gegadigden de activa
bezichtigd. Vanw ege de interesse van diverse partijen heeft er een
biedingsprocedure met een aantal partijen plaatsgevonden.
De curator heeft uiteindelijk de bieding van De Staalmeesters Toelevering B.V.
(na uitvoerig onderhandelen) geaccepteerd. De curator heeft daarbij laten
meew egen dat de koper zich heeft verplicht om minimaal 34 personeelsleden
een arbeidsovereenkomst zal aanbieden.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog voorkomende
w erkzaamheden dienen te verrichten in verband met de afw ikkeling van de
overdracht van de activa.

13-12-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving
Voorraad

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 72.482,00

Onderhanden w erk

€ 223.541,00

totaal

€ 296.023,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog aanw ezige voorraad
is grotendeels belast met een eigendomsvoorbehoud van de leveranciers
(Metaalunie Voorw aarden zijn van toepassing op de overeenkomsten). De
curator heeft het eigendomsvoorbehoud laten beschrijven door FDR &
Associés. De meeste beroepen op een eigendomsvoorbehoud zijn inmiddels
afgew ikkeld: een gedeelte van de leveranciers heeft haar voorraad inmiddels
opgehaald dan w el zal deze op korte termijn ophalen, een deel van de
leveranciers heeft nieuw e afspraken gemaakt met de koper en in dat kader
afgezien van haar eigendomsvoorbehoud.
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Het onderhanden w erk betreft het onderhanden w erk van SMW .

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De w erkzaamheden van de curator hebben bestaan uit de beschrijving van de
voorraad, het beoordelen van de rechten van derden, het afw ikkelen van de
rechten van derden, het beoordelen van de w aarde en/of de status van het
onderhanden w erk en de verkoop van deze activa.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog voorkomende
w erkzaamheden dienen te verrichten in verband met de afw ikkeling van de
overdracht van de activa. Het aan Staalmeesters Toelevering B.V.
overgedragen onderhanden w erk is in de laatste w eek van augustus 2021 op
naam van Snaas uitgefactureerd. De op de bankrekening van Snaas
ontvangen bedragen zijn, met uitzondering van het BTW -deel, telkens op
eerste verzoek aan De Staalmeesters Toelevering B.V. doorbetaald.
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3.8 Andere activa
Beschrijving
Schadevergoeding
IE-rechten

Verkoopopbrengst
€ 35.000,00
€ 5.000,00

Gebruiksvergoeding

€ 22.000,00

Restitutie debiteurenportefeuille

€ 14.454,50

Goodw ill en immateriële activa

€ 75.000,00

Verkoop containers Gemeente Utrecht

€ 25.000,00

Debiteurenportefeuille

€ 210.305,00

totaal

€ 386.759,50

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De IE-rechten bestaan uit de w oordmerken “Buizerd” (reg. Nr. 1013335,
depotnr. 1350940, land: Benelux), “SNAAS” (reg.nr. 640928, depotnr. 916606,
land: Benelux), “GS-3” (reg.nr. 657454, depotnr. 935661, land: Benelux),
alsmede het octrooi “W aste Container” (aanvraagnr. NL B1 2017956,
Classificatie (IPC) B65F1/10; B65F1/14).
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De goodw ill en immateriële activa ziet op medew erking bij de overdracht van
de telefoonnummers, de handelsnaam, domeinnaam en w ebcontent,
klantenbestand, afgesloten w erkdossiers en overige immateriële activa.
De debiteurenportefeuille ziet op de handelsdebiteuren van SMW en SMI ten
tijde van de overdracht. Partijen hebben daarover afgesproken dat koper 75%
van het bedrag als koopsom zal voldoen.
De overdracht van de activa heeft plaatsgevonden per 1 september 2021. De
overeenstemming w as echter al eerder bereikt, maar om redenen aan de zijde
van de koper kon de overdracht niet eerder dan 1 september 2021
plaatsvinden. Vanw ege deze vertraging heeft de koper een bedrag ad €
35.000 ten titel van schadevergoeding aan de boedel voldaan (de
boedelschulden liepen immers door). Daarnaast heeft de curator,
vooruitlopend aan de daadw erkelijke overdracht, de onderneming 4
w erkdagen op voorhand in gebruik gegeven aan de koper. Voor dit gebruik zijn
partijen overeengekomen dat koper de daadw erkelijke kosten van de boedel,
met een minimum van € 5.500 per dag, aan de boedel zal voldoen.
Ultimo november 2021 bedroeg het saldo op de bankrekening van SMI bij de
Rabobank € 26.502,88.
Ultimo november 2021 bedroeg het saldo op de bankrekening van SMW bij de
Rabobank € 62.648,71.
Deze saldi hangen samen met de ontvangsten van de postfaillissementsdebiteuren. De curator verw ijst naar hetgeen elders in dit verslag
onder "debiteuren" is vermeld.
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De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, 93
ondergrondse containers onderhands verkocht aan de Gemeente Utrecht voor
een bedrag van € 25.000 excl. BTW (zie hierna onder "5.6 Retentierechten").
Het bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
De w erkzaamheden van de curator hebben bestaan uit de beschrijving van de
activa, het beoordelen van de rechten van derden, het afw ikkelen van de
rechten van derden, het beoordelen van de w aarde en/of de status van de
activa en de verkoop van deze activa.
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator nog voorkomende
w erkzaamheden dienen te verrichten in verband met de afw ikkeling van de
overdracht van de activa.

13-12-2021
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode diverse w erkzaamheden
uitgevoerd ten aanzien van de afw ikkeling van de 93 ondergrondse containers
die in opslag stonden bij de Gemeente Utrecht en ten aanzien w aarvan de
gemeente zich het retentierecht had ingeroepen. De w erkzaamheden hebben
geleid tot een verkoop van de containers voor een bedrag ad € 25.000 excl.
BTW (€ 30.250 incl. BW ). Naar het zich laat aanzien is deze kw estie afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de bestuurder bedroeg de debiteurenlijst SMW en SMI per
datum overdracht € 280.407,00. De koopsom van € 210.305,00 (75%) is
voldaan. Partijen hebben nog overleg over een aantal posten op de
debiteurenlijst.
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Een aantal debiteuren die niet (meer) op de debiteurenlijst voorkomt, heeft
betaald op de bankrekening van de Rabobank. Deze ontvangsten hebben in
mindering gestrekt op de vordering van de Rabobank (pandrecht).
De curator heeft het personeel van SMI op 3 augustus 2021 opdracht gegeven
om het op dat moment al uitgeleverde, maar nog niet gefactureerde, materiaal,
alsnog te factureren. Een groot gedeelte van deze facturen is inmiddels
betaald op de bankrekening van SMI bij de Rabobank.
De curator en De Staalmeesters Toelevering B.V. hebben vastgesteld dat het
totaal van de opgeschoonde debiteurenlijst, ten tijde van de overdracht,
bedroeg € 261.134 (afgerond). Dit betekent dat koper in eerste instantie
(uitgaande van een totaal bedrag van € 280.407) een bedrag ad € 14.454,50
te veel heeft betaald. De curator heeft het bedrag van € 14.454,50 aan de
koper terugbetaald.
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Het totaal van de post-faillissementsdebiteuren SMI bedroeg € 29.701,71 incl.
BTW . Dit bedrag is op de bankrekening van SMI bij de Rabobank ontvangen en
komt toe aan de boedel.
Het totaal van de post-faillissementsdebiteuren SMW , betreffende het
gefactureerde onderhanden w erk, bedraagt, na tw ee creditfacturen van totaal
€ 4.077,70 incl. BTW , € 275.529,93 (inclusief BTW ). Van dit bedrag is een
bedrag ad € 27.165,46 incl. BTW volgens de administratie van de curator nog
niet betaald. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij De
Staalmeesters Toelevering B.V. Het w el betaalde gedeelte (€ 248.364,47) is
ontvangen op de Rabobankrekening van Snaas Metaalw aren B.V. De curator
heeft het daarmee samenhangende netto bedrag aan De Staalmeesters
Toelevering B.V. laten doorbetalen, het BTW gedeelte van de facturen staat
nog op de Rabobankrekening van Snaas Metaalw aren B.V.
Van de post-faillissementsdebiteuren is een bedrag van € 24.047,06 nog niet
betaald. Dit bedrag ziet op in totaal 4 facturen aan 2 debiteuren. De met het
bedrag corresponderende BTW bedraagt € 4.173,46. De curator heeft overleg
met De Staalmeesters Toelevering B.V. over de afw ikkeling daarvan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De w erkzaamheden van de curator hebben bestaan uit het beoordelen van de
debiteurenportefeuille en de verkoop van de debiteurenportefeuille.
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Als er debiteuren, die onderdeel uitmaken van door de curator verkochte
debiteurenportefeuille, alsnog op de bankrekening van failliet bij de Rabobank
betalen, zal de curator deze bedragen laten doorbetalen aan de koper.
De curator zal de komende verslagperiode de post-faillissementsdebiteuren
SMI in kaart brengen.
Vooruitlopend op de overdracht van de activa, heeft de curator ermee
ingestemd dat de koper via SMW het onderhanden w erk zou kunnen facturen.
De curator heeft zich verplicht om de ontvangsten op de Rabobankrekening en
die zien op dit gefactureerde onderhandenw erk, exclusief BTW door te betalen
aan De Staalmeesters Toelevering B.V. De boedel zal de BTW over deze
facturen dienen af te dragen. Ook deze post-faillissementsdebiteuren zullen
door de curator in kaart gebracht w orden.
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de prefaillissementsdebiteuren met De Staalmeesters Toelevering B.V. in kaart
gebracht en afgerekend. Ten aanzien van deze pre-faillissementsdebiteuren
zal de curator in beginsel geen w erkzaamheden meer hebben te verrichten.
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De post-faillissementsdebiteuren van SMI zijn in kaart gebracht. Deze posten
zijn volledig betaald door de debiteuren. De curator zal alleen het saldo nog
moeten laten overboeken van de Rabobankrekeningrekening naar de
boedelrekening. Ten aanzien van die positie heeft de curator overigens geen
w erkzaamheden meer te verrichten.
De post-faillissementsdebiteuren van SMW zijn in kaart gebracht. De curator
heeft in de afgelopen verslagperiode veelvuldig contact gehad met de
Rabobank en De Staalmeesters Toelevering B.V over de afw ikkeling van de
ontvangsten. De w erkzaamheden hebben bestaan uit voortgangscontrole,
controle betaling, controleren BTW component (voor boedel, w ant moet boedel
afdragen), verzoeken aan Rabobank om voor doorbetaling zorg te dragen etc.
Nu het grootste gedeelte van de facturen inmiddels is voldaan, zullen de
w erkzaamheden van de curator in de komende verslagperiode naar alle
w aarschijnlijkheid beperkter zijn. Daarna resteert alleen nog het overboeken
van het saldo Rabobank rekening naar de boedelrekening.
De curator is nog in afw achting van de incasso van de openstaande facturen
door De Staalmeesters Toelevering B.V. De bankrekeningen van de Snaas
bedrijven bij de Rabobank zijn inmiddels opgeheven en de saldi zijn naar de
boedelrekeningen overgemaakt.

09-06-2022
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 758.886,61
Toelichting vordering van bank(en)
Op 29 juli 2021 heeft de Rabobank een vordering van € 758.886,61 in het

09-09-2021
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faillissement aangemeld, bestaande uit:
1. akte/overeenkomst d.d. 3 april 2019 verstrekte lening oorspronkelijk groot €
700.000,00, restant-hoofdsom, € 396.658,00 + P.M.
2. akte/overeenkomst d.d. 1 november 2019 verstrekte lening oorspronkelijk
groot € 225.000,00, restant-hoofdsom, € 153.750,00 + P.M.
3. akte/overeenkomst d.d. 3 april 2019 verstrekt krediet in rekening-courant
tot een maximum van € 1.000.000,00, debetsaldo, € 208.478,61 + P.M.
Na ontvangsten van debiteuren van SMW en SMI op de bankrekening bij de
Rabobank (pandrecht), bedroeg de vordering van de Rabobank per 30
augustus 2021 nog € 461.797,00. In dit bedrag is verdisconteerd dat de
Rabobank op verzoek van de curator een aantal vorderingen
(dw angcrediteuren) heeft voldaan. Het bedrag ad € 461.797,52 is volledig uit
de opbrengst van de activa (anders dan de bodemzaken) voldaan.

5.2 Leasecontracten
Eén van de machines van SMW w as belast met een financial
leaseovereenkomst van de ING. De restschuld van € 51.424,56 is door de
curator uit de opbrengst van de activa gelost, nu de w aarde van de machine
hoger w as dan de restschuld.

09-09-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank had de volgende zekerheden:

09-09-2021
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verpanding van inventaris, transportmiddelen, voorraden en
rechten/vorderingen d.d. 3 april 2019 en 1 november 2019;
verpanding van bedrijfsmiddelen (w .o. alle roerende zaken en alle
immateriële activa) transportmiddelen voorraden en rechten/vorderingen
d.d. 12 januari 2021.
notariële verpanding van de aandelen Snaas Bedrijven B.V. d.d. 4 april
2019;
notariële verpanding van de aandelen Snaas Metaalw aren B.V. d.d. 4
april 2019;
notariële verpanding van de aandelen Snaas Onderhoud & Service B.V.
d.d. 4 april 2019;
notariële verpanding van de aandelen Snaas Magazijninrichting B.V. d.d.
4 april 2019.

5.4 Separatistenpositie
Ja, er is / w as sprake van een separatistenpositie.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

09-09-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog aanw ezige voorraad
is grotendeels belast met een eigendomsvoorbehoud van de leveranciers
(Metaalunie Voorw aarden zijn van toepassing op de overeenkomsten). De
curator heeft het eigendomsvoorbehoud laten beschrijven door FDR &
Associés. De meeste beroepen op een eigendomsvoorbehoud zijn inmiddels
afgew ikkeld: een gedeelte van de leveranciers heeft haar voorraad inmiddels
opgehaald dan w el zal deze op korte termijn ophalen, een deel van de
leveranciers heeft nieuw e afspraken gemaakt met de koper en in dat kader
afgezien van haar eigendomsvoorbehoud.

09-09-2021
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5.6 Retentierechten
Nog in onderzoek.

09-09-2021
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De Gemeente Utrecht beroept zich op een retentierecht ten aanzien van 93,
door SMW geleverde maar niet betaalde, ondergrondse afvalcontainers. Deze
zouden "non-conform" zijn en deze zouden door de Gemeente Utrecht zijn
opgeslagen. De Gemeente Utrecht stelt een aanzienlijke vordering te hebben
op SMW , w aarvan in ieder geval een gedeelte ten aanzien van de inmiddels
verschuldigde dw angsommen vaststaat. De Gemeente Utrecht stelt dat de
containers een (zeer) beperkte w aarde hebben, vermoedelijk slechts de "oudijzer prijs". De curator heeft één en ander in onderzoek. De curator voert
overleg met de advocaat van de Gemeente Utrecht om tot een praktische
oplossing van deze kw estie te komen.

13-12-2021
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De curator heeft, met toestemming van de rechter-commissaris, de containers
onderhands verkocht aan de Gemeente Utrecht voor een bedrag van €
30.250,00 incl. BTW . Het bedrag is op de boedelrekening bijgeschreven. Op dit
bedrag dient in mindering te strekken de kosten van FDR & Associés van €
3.025,00 incl. BTW . Per saldo hebben de containers € 27.225,00 incl. BTW voor
de boedel opgeleverd. In beginsel heeft de curator dienaangaande geen
w erkzaamheden meer te verrichten.

09-03-2022
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5.7 Reclamerechten
Nog in onderzoek.

09-09-2021
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Niet gebleken.

09-03-2022
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5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
€ 605,00

09-09-2021
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Toelichting
W abtec B.V. heeft een boedelbijdrage van € 605 incl. BTW op de
boedelrekening voldaan. W abtec heeft diverse "tooling" onder
eigendomsvoorbehoud aan SMW geleverd en zij heeft deze, na bijzonder veel
correspondentie, overleg etc., opgehaald.
De Rabobank heeft geen boedelbijdrage betaald, nu de Rabobank volledig is
voldaan uit de opbrengst en er een aanzienlijk bedrag voor de boedel
overblijft. Als de boedel w el een boedelbijdrage zou hebben verlangd, zou de
Rabobank haar restantvordering voor een gelijk bedrag hebben vermeerderd
(uitw inningskosten). Voor de boedel zou het resultaat dan gelijk zijn gebleven.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
In de afgelopen verslagperiode heeft er intensief overleg plaatsgevonden
tussen de curator en de Rabobank in verband met de verkoop van de met
pandrecht belaste activa. De volledige vordering van de Rabobank is uit de
opbrengst van de activa (geen bodemzaken) voldaan.

09-09-2021
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De curator heeft de leaseovereenkomst van de ING gelost.
De curator zal in de komende verslagperiode het overleg met de advocaat van
de Gemeente Utrecht voortzetten ten aanzien van het door de gemeente
ingeroepen retentierecht op de ondergrondse afvalcontainers.

13-12-2021
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In beginsel geen w erkzaamheden meer te verrichten.

09-03-2022
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op datum faillissement w as het bedrijf gesloten in verband met de
zomervakantie. De curator heeft in overleg met De Staalmeesters Toelevering
B.V. en met toestemming van de rechter-commissaris, de onderneming vooruitlopend op de doorstart - op 26, 27, 30 en 31 augustus 2021
voortgezet.

09-09-2021
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6.2 Financiële verslaglegging
De boedel heeft een bedrag ad € 22.000 als gebruiksvergoeding voor de
beperkte periode dat de onderneming is doorgestart ontvangen.

09-09-2021
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Voortzetten onderneming in verband met de doorstart per 1 september 2021.

09-09-2021
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
€ 22.000,00

09-09-2021
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6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft dit nog in onderzoek, maar het lijkt er op het eerste gezicht
op dat er aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-09-2021
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Aan de boekhoudplicht is voldaan.

09-03-2022
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7.2 Depot jaarrekeningen
SB:
2019 12-11-2020
2018 17-10-2019
2017 2-7-2018

09-09-2021
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SMW :
2019 13-11-2020
2018 17-10-2019
2017 2-7-2018
SMI:
2019 12-11-2020
2018 17-10-2019
2017 2-7-2018

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nog in onderzoek.

09-09-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

09-09-2021
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Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

09-09-2021
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Nog in onderzoek.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperioden de gebruikelijke (standaard)
rechtmatigheidsonderzoeken verrichten.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

09-09-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator zal in de komende verslagperioden de gebruikelijke (standaard)
rechtmatigheidsonderzoeken verrichten.

09-09-2021
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De curator heeft ten aanzien van de rechtmatigheid nog geen ontw ikkelingen
te melden.

13-12-2021
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De curator heeft ten aanzien van de rechtmatigheid nog geen ontw ikkelingen
te melden.

09-03-2022
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De curator zal het onderzoek naar de administratie in de komende
verslagperiode afronden.

09-06-2022
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 23.888,98

09-09-2021
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Toelichting
FDR & Associés, taxatiew erkzaamheden: € 19.934,75
Nuijten & Nederpel, veiligstellen van de financiële administratie: € 3.954,23

€ 179.586,67

13-12-2021
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Toelichting
Het UW V heeft de vordering ingediend voor Snaas Magazijninrichting B.V. en
Snaas Bedrijven B.V.: € 99.685,70.
De niet door het UW V uitbetaalde verlof uren zijn ingediend door de
w erknemers: € 2.403,48.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris Insolvit B.V.
ingeschakeld voor de veiligstelling van de IT omgeving en Nuijten & Nederpel
voor een info scan. Respectievelijk: € 5.663,45 en €10.433,59..
In het kader van de mogelijkheden voor een doorstart heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris diverse betalingen gegarandeerd.
Het betreft:
-Liander € 3.222,43
-Eneco € 3.157,67
-KPN € 453,75
-IT Strategen € 1.815,01.
Voorts heeft de verhuurder de vordering ingediend: € 28.862,61.

€ 354.313,72
Toelichting

09-03-2022
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Het UW V heeft de vordering ingediend voor Snaas Metaalw aren B.V.: €
151.258,54.
De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris FDR & Associés
ingeschakeld voor taxatie- en verkoopw erkzaamheden. Respectievelijk: €
19.934,75 en € 3.025,00.

€ 362.282,18

09-06-2022
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Toelichting
De w erknemers hebben de niet door het UW V uitbetaalde verlof uren
ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 943.552,00

09-09-2021
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Toelichting
Snaas Metaalw aren B.V.:
LH 2020, 2021 € 277.219,00
Snaas Magazijninrichting B.V:
LH 2020, 2021 € 68.305,00
Snaas Bedrijven B.V.:
LH 2020,2021, Vpb 2019 € 247.162,00
FE Snaas Metaalw aren B.V. en Snaas Magazijninrichting B.V.:
OB 1ste kw 2020, 2021 en OB 2de kw 2021 € 350.866,00

€ 943.484,00

13-12-2021
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€ 952.391,00

09-03-2022
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€ 962.197,00

09-06-2022
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8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
€ 56.165,04

13-12-2021
2

Toelichting
Het UW V heeft de vordering ingediend voor Snaas Magazijninrichting B.V. en
Snaas Bedrijven B.V.: € 56.165,04

€ 125.306,09

09-03-2022
3

Toelichting
Het UW V heeft de vordering ingediend voor Snaas Metaalw aren B.V.: €
68.903,69.

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
53

09-09-2021
1

75

13-12-2021
2

78

09-03-2022
3

79

09-06-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.808.903,49

09-09-2021
1

Toelichting
De Gemeente Utrecht heeft een vordering van € 1.300.000,00 + P.M.
ingediend.

€ 2.043.207,22

13-12-2021
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€ 2.023.676,14

09-03-2022
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€ 1.838.594,33

09-06-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Gebruikelijke w erkzaamheden. Nader in kaart brengen van de vorderingen van
de leveranciers.

09-09-2021
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De curator heeft in de afgelopen verslagperiode de gebruikelijke
w erkzaamheden ten aanzien van de crediteuren verricht. De curator heeft
diverse creditfacturen ontvangen, omdat De Staalmeesters Toelevering B.V.
afspraken met diverse crediteuren heeft gemaakt. De curator zal deze in de
komende verslagperioden in kaart brengen.

13-12-2021
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Per brief d.d. 19 januari 2022 heeft de Belastingdienst de curator geïnformeerd
over een door Snaas Metaalw aren B.V. ten behoeve van W .T.L. Europe B.V.
(thans Snaas Onderhoud & Service B.V.) op 6 augustus 2019 afgegeven
notariële borgstelling voor een bedrag van € 150.000. Dit w as onderdeel van
een betalingsregeling die W .T.L. Europe B.V. met de Belastingdienst heeft
getroffen voor een schuld van (op dat moment) € 365.524. De curator heeft
één en ander in onderzoek.

09-03-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.
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9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

09-09-2021
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9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

09-09-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft vooralsnog geen w erkzaamheden te verrichten.

09-09-2021
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Deze status is niet gew ijzigd.

13-12-2021
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10. Overig

10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperioden de in dit verslag aangekondigde
w erkzaamheden en de standaard onderzoeken verrichten, w aaronder
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zal de afw ikkeling van de activa,
w aaronder de debiteuren, nog de nodige inspanning van de curator vragen.

09-09-2021
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De curator zal in de komende verslagperioden de in dit verslag aangekondigde
w erkzaamheden en de standaard onderzoeken verrichten, w aaronder
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zal de afw ikkeling van de activa,
w aaronder de debiteuren, nog de nodige inspanning van de curator vragen.

13-12-2021
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De curator zal in de komende verslagperioden de in dit verslag aangekondigde
w erkzaamheden en de standaard onderzoeken verrichten, w aaronder
rechtmatigheidsonderzoek. Daarnaast zal de afw ikkeling van de activa,
w aaronder de debiteuren, nog de nodige inspanning van de curator vragen.
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De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie afronden. Daarnaast hoopt de curator dat de positie ten
aanzien van de resterende debiteuren, meer in het bijzonder het BTW gedeelte daarvan, in de komende verslagperiode afgerond kan w orden.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

13-12-2021
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Nog niet bekend.

09-03-2022
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Nog niet bekend.

09-06-2022
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10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator verw ijst naar hetgeen hij bij plan van aanpak heeft gemeld.
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De curator verw ijst naar hetgeen hij bij plan van aanpak en elders in dit
verslag heeft gemeld.

13-12-2021
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De curator verw ijst naar hetgeen hij bij plan van aanpak en elders in dit
verslag heeft gemeld.

09-03-2022
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De curator verw ijst naar hetgeen hij bij plan van aanpak en elders in dit
verslag heeft gemeld.
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Bijlagen
Bijlagen

