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Gegevens onderneming
KvK: 62151282
Statutair gevestigd te Emmeloord
Bestuurder: de heer A.J. van Noort
Vestigingsadres: W erktuigenstraat 12 A, 8304 AP Emmeloord

24-06-2021
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Activiteiten onderneming
Slopen van bouw w erken, sanering en overig afvalbeheer, gespecialiseerde
(industriële) reiniging gebouw en

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 857.530,00

€ 50.400,00

€ 219.824,00

2019

€ 638.935,00

€ 69.129,00

€ 194.544,00

2017

€ 487.498,00

€ 108.287,00

€ 224.739,00

Toelichting financiële gegevens

24-06-2021
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Toelichting financiële gegevens
Bron: jaarverslagen VNS

24-06-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-06-2021
1

€ 9.643,67

23-09-2021
2

€ 9.643,67

22-12-2021
3

Verslagperiode
van
25-5-2021

24-06-2021
1

t/m
23-6-2021
van
24-6-2021

23-09-2021
2

t/m
22-9-2021
van
23-9-2021

22-12-2021
3

t/m
21-12-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

25 uur 6 min

2

24 uur 18 min

3

7 uur 6 min

totaal

56 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde onderneming ("VNS") w erd gedreven door haar dga de heer
A.J. van Noort ("Van Noort").

24-06-2021
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend geen.

24-06-2021
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1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
VNS huurde een pand te Emmeloord. De huur is met instemming van de
Rechter-Commissaris opgezegd met inachtneming van een termijn van drie
maanden.

1.5 Oorzaak faillissement

24-06-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft van Van Noort het volgende vernomen.
VNS is opgericht door Iw an van Noort, broer van Van Noort, in december 2014.
Hiervoor w as een onderneming van Van Noort failliet gegaan. Iw an zit in de
funderingstechnieken (heien e.d.). VNS w erd van begin af aan feitelijk door Van
Noort gedreven. VNS richtte zich op het “leegslopen” van kantoorpanden na
einde huren, alsmede in de herinrichting van kantoorpanden (als kantoor, maar
ook ombouw naar w oning).
In de jaren 2015 en 2016 w erd niet goed gedraaid en ontstond een negatief
eigen vermogen van ca. € 200.000.
In 2017, 2018 en 2019 w erd w el goed gedraaid. Er ontstond een positief eigen
vermogen van circa € 40.000 per eind 2019.
Begin 2020 leek € 800.000 omzet voor het jaar te w orden gerealiseerd. Echter,
vanw ege corona w erd in mei een grote opdracht voor een multinational
gestaakt. Andere opdrachten in verband met door pensioenfondsen gekochte
kantoorpanden w erden geannuleerd, omdat de pensioenfondsen niet
afnamen. Hierdoor ontstonden ernstige financiële problemen.
In januari en februari 2021 w erd w eer redelijk goed gedraaid. Er liepen
regelingen met de schuldeisers. In maart w erd Van Noort in het ziekenhuis
opgenomen vanw ege ernstige gezondheidsproblemen. Hierdoor kon hij
tenminste 6 w eken niet w erken, viel de omzet stil en w erden diverse
regelingen niet nagekomen.
Va Noort heeft getracht herfinanciering te verkrijgen, maar zonder resultaat.
Ook diverse stortingen / betalingen gedaan vanuit privé, maar hier w aren
onvoldoende middelen aanw ezig om de vele schulden te kunnen voldoen.
Een leverancier vroeg vervolgens het faillissement aan. Het lukte niet om de
betreffende vordering volledig te voldoen. Daarom w erd aan betrokkenen
gemeld dat de onderneming failliet zou gaan. VNS w as daardoor per 1 mei de
facto gestaakt.
Het faillissementsverzoek van de leverancier w erd ingetrokken. Niettemin w as
een situatie ontstaan w aarin de onderneming niet meer kon voortbestaan.
Daarom is uiteindelijk door Van Noort zelf het faillissement aangevraagd.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-06-2021
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Toelichting
De arbeidsovereenkomst van de enige medew erker eindigde daags voor het
faillissement, omdat deze medew erker elders emplooi vond.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

24-06-2021
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Toelichting
De arbeidsovereenkomst is op 22 mei 2021 geëindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Diverse w erkzaamheden in verband met het UW V / de loonachterstand.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 5.470,64
totaal

€ 5.470,64

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00

24-06-2021
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft summiere bedrijfsmiddelen aangetroffen, w aaronder een
aanhanger en graafbakken. Veel van de aangetroffen zaken zijn
onverkoopbaar. De verkoopbare zaken zullen via internet w orden geveild.

24-06-2021
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Voorts ziet de curator zich geconfronteerd met een container vol met
asbesthoudend materiaal op de parkeerplaats van het pand van VNS. De
curator is aangeschreven door het College van B&W met het verzoek het
materiaal te laten saneren door een gecertificeerd bedrijf, bij uitblijven
w aarvan bestuursdw ang zal w orden toegepast. De boedel heeft niet de
middelen om aan dit verzoek te voldoen.
De bedrijfsmiddelen zijn inmiddels geveild.

23-09-2021
2

Na onderzoek is de curator tot de conclusie gekomen dat de container met
asbesthoudend materiaal geen eigendom is van VNS en dat het materiaal niet
afkomstig is uit VNS' bedrijfsvoering. De curator heeft aan de bestuurder van
VNS laten w eten dat het op zijn w eg ligt om het materiaal te laten saneren.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verkoop van de aangetroffen zaken

24-06-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Afronden opdracht

€ 1.250,00

totaal

€ 1.250,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Een lopende opdracht is voor € 1.250 exclusief btw verkocht aan Van Noort.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Surplus lease machinetransporter

€ 2.660,53

totaal

€ 2.660,53

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

24-06-2021
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De debiteurenpositie is in onderzoek.

24-06-2021
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Er is de curator één mogelijke debiteur bekend, die betw ist de vordering. De
curator beraadt zich op zijn positie.

23-09-2021
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4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In onderzoek.

24-06-2021
1

5.2 Leasecontracten
In onderzoek.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet aan de orde, de onderneming w as reeds (vrijw el) gestaakt.
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6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek

24-06-2021
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7.2 Depot jaarrekeningen
In onderzoek

24-06-2021
1

Deponering van de jaarrekening heeft tijdig plaatsgevonden.

22-12-2021
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

24-06-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

24-06-2021
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Vanw ege de hoogte van het geplaatste aandelenkapitaal is dit punt niet
materieel.

22-12-2021
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek

24-06-2021
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft een voornemen ontvangen van de Omgevingsdienst dat een
last onder dw angsom zal w orden opgelegd indien de curator een container
met asbesthoudend materiaal op de parkeerplaats van VNS niet laat saneren
door een daartoe gecertificeerde partij. De curator heeft laten w eten zich niet
met dit voornemen te kunnen verenigen omdat (1) de betreffende container
geen eigendom is van VNS maar van haar bestuurder, (2) het asbesthoudend
materiaal niet afkomstig is uit de bedrijfsactiviteiten van VNS en (3) het pand is
opgeleverd aan de verhuurder, en het asbesthoudend materiaal dus niet
langer in de macht van de boedel is en (4) het de boedel aan middelen
ontbreekt om aan de last te voldoen.

23-09-2021
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Uit onderzoek van de curator is gebleken dat de container met
asbesthoudend materiaal niet toebehoort aan de boedel, maar eigendom is
van de heer A.J. van Noort, bestuurder van VNS. Ook het asbesthoudend
materiaal is niet afkomstig van bedrijfsactiviteiten van VNS. Van Noort heeft
deze feiten erkend en de curator toegezegd zelf voor sanering zorg te zullen
dragen, maar deze toezegging komt hij vooralsnog niet na.

22-12-2021
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Inmiddels heeft de gemeente aan de curator een last onder dw angsom
opgelegd, w aartegen bezw aar is ingesteld, zie 9.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Gebruikelijke w erkzaamheden

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder: € 907,50 + p.m.

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder: € 2.722,50 incl. BTW

24-06-2021
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23-09-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 35.571,05

24-06-2021
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Toelichting
Ter zake van LH en Vpb
€ 35.911,05

23-09-2021
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Toelichting
Ter zake van LH, Vpb, OB en MRB

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet ingediend.
€ 4.995,02

24-06-2021
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22-12-2021
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen

24-06-2021
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
20

24-06-2021
1

32

23-09-2021
2

35

22-12-2021
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 160.278,25

24-06-2021
1

€ 371.695,80

23-09-2021
2

€ 410.253,14

22-12-2021
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, maar vermoedelijk zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden
aan de concurrente crediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-06-2021
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures bekend.
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Administratief bezw aar tegen besluit gemeente Noordoostpolder.

22-12-2021
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9.2 Aard procedures
Aan de curator is een last onder dw angsom opgelegd met de last dat de
curator een container met asbesthoudend materiaal op de parkeerplaats van
VNS dient te saneren door een daartoe gecertificeerde partij. De curator zal
niet aan de last voldoen, en heeft administratief bezw aar ingesteld omdat:
(1) de betreffende container geen eigendom is van VNS maar van haar
bestuurder, (2) het asbesthoudend materiaal niet afkomstig is uit de
bedrijfsactiviteiten van VNS en (3) het pand is opgeleverd aan de verhuurder,
en het asbesthoudend materiaal dus niet langer in de macht van de boedel is
en (4) het de boedel aan middelen ontbreekt om aan de last te voldoen.

22-12-2021
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9.3 Stand procedures
In afw achting van hoorzitting.

22-12-2021
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9.4 Werkzaamheden procedures
Voorbereiden / bijw onen hoorzitting.

22-12-2021
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder:
- inventariseren debiteurenpositie;
- rechtmatighedenonderzoek;
- verkoop activa.
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Gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder:
- afronden debiteurenonderzoek;
- rechtmatighedenonderzoek.

23-09-2021
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

24-06-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
22-3-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

22-12-2021
3

