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R-C
Curator

mr. R Giltay
mr W.H.M. Cnossen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Noppert Handels- en Transportonderneming B.V.

30-04-2019
1

Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuw arden, d.d. 27
maart 2019 is de besloten vennootschap Noppert Handels- en
Transportonderneming B.V., statutair gevestigd te Joure, kantoorhoudende te
(8501 SN) Joure aan het adres Yndustryw ei 27, in staat van faillissement
verklaard met benoeming van mr. R. Giltay tot rechter-commissaris en
aanstelling van mr. W .H.M. Cnossen tot curator.

30-04-2019
1

De gefailleerde vennootschap zal hierna w orden aangeduid als “Noppert”.

Activiteiten onderneming
Noppert exploiteerde een transportonderneming en verrichtte w erkzaamheden
in de w egenbouw .

05-08-2019
2

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn nog niet bekend.

Gemiddeld aantal personeelsleden

30-04-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
17

30-04-2019
1

Boedelsaldo
€ 9.152,19

30-04-2019
1

€ 37.825,66

05-08-2019
2

€ 137.705,38

05-11-2019
3

€ 45.260,89

04-02-2020
4

€ 65.934,95

04-05-2020
5

€ 67.665,82

04-08-2020
6

€ 71.925,82

04-11-2020
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-3-2019

30-04-2019
1

t/m
24-4-2019
van
25-4-2019

05-08-2019
2

t/m
31-7-2019
van
1-8-2019

05-11-2019
3

t/m
31-10-2019
van
1-11-2019

04-02-2020
4

t/m
31-1-2020
van
1-2-2020

04-05-2020
5

t/m
30-4-2020
van
1-5-2020

04-08-2020
6

t/m
31-7-2020
van
1-8-2020
t/m
31-10-2020

Bestede uren

04-11-2020
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

171 uur 6 min

2

178 uur 36 min

3

102 uur 48 min

4

88 uur 6 min

5

100 uur 6 min

6

60 uur 36 min

7

26 uur 18 min

totaal

727 uur 36 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De heer F. Noppert is enig aandeelhouder en enig bestuurder van Noppert.

30-04-2019
1

1.2 Lopende procedures
De curator is bekend met één lopende procedure. De verhuurder van het pand
aan de Technykw ei 6 te Joure is een procedure gestart in verband met
achterstallige huurtermijnen. De curator zal zich komende verslagperiode
uitlaten over de voortzetting van de procedure.

30-04-2019
1

De curator heeft de procedure niet voortgezet. De curator heeft de rechtbank
(en de verhuurder) hierover geïnformeerd.

05-08-2019
2

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w aren op faillissementsdatum al beëindigd door de
verzekeraar w egens w anbetaling.

30-04-2019
1

1.4 Huur
Ten tijde van het faillissement huurde Noppert een bedrijfspand aan de
Technykw ei 6 te Joure en een bedrijfsterrein aan de Yndustryw ei 27 te Joure.

30-04-2019
1

De huurovereenkomst van het bedrijfspand aan de Technykw ei is per 3 mei
2019 beëindigd en de huurovereenkomst van het bedrijfsterrein aan de
Yndustryw ei is per 7 mei 2019 beëindigd.

05-08-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Op 27 maart 2019 heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder
van Noppert, de heer F. Noppert plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn
de achtergronden en de gang van zaken van het faillissement besproken.
Tijdens de eerste bespreking met de curator heeft de bestuurder aangegeven
dat Noppert al langere tijd met liquiditeitsproblemen kampte. Noppert
beschikte niet over bankfinanciering en/of roodstandfaciliteit, w aardoor
financiële tegenslagen niet opgevangen konden w orden.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

30-04-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17

30-04-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17

30-04-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

29-3-2019

17

totaal

17

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft op de dag dat het faillissement is uitgesproken contact
opgenomen met het UW V om afspraken te maken over een
personeelsbijeenkomst. De personeelsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op
29 maart 2019 w aarbij een buitendienstmedew erker van het UW V aanw ezig
w as. Tijdens deze bijeenkomst heeft de curator het personeel het ontslag
aangezegd en de personeelsleden in de gelegenheid gesteld om samen met
het UW V de formulieren voor de loongarantieregeling in te vullen.

30-04-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

30-04-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

W erkplaatsinventaris/voorraad

Boedelbijdrage

€ 3.630,00

Rollend materieel

€ 140.176,42

totaal

€ 143.806,42

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van Noppert bestaan uit w erkplaatsinventaris, een
beperkte voorraad en bedrijfsvoertuigen. Op 29 maart 2019 zijn de
(aanw ezige) bedrijfsmiddelen getaxeerd door de heer J. Puper, register
taxateur.

30-04-2019
1

Er hebben zich een aantal partijen gemeld met concrete interesse in het
geheel van de bedrijfsmiddelen. De geïnteresseerden zijn in de gelegenheid
gesteld om een bieding uit te brengen. De curator heeft met de diverse
geïnteresseerden onderhandeld. Uiteindelijk is geen overeenstemming bereikt.
In de komende verslagperiode zullen de bedrijfsmiddelen w orden verkocht via
een (online-)veiling.
In de tw eede verslagperiode heeft de (online-)veiling plaatsgevonden. Een
aantal voertuigen w as ten tijde van de (online-)veiling nog niet beschikbaar
voor verkoop en een aantal voertuigen is niet afgehaald door de hoogste
bieder. In de komende verslagperiode zullen de resterende voertuigen w orden
ingebracht in een nieuw e veiling. Nadat alle kavels zijn uitgeleverd en de
betalingen zijn verw erkt, zal de eindopbrengst vastgesteld w orden.

05-08-2019
2

De w erkplaatsinventaris en beperkte voorraad is verkocht voor een bedrag
van € 3.000,- (exclusief btw ).
De afrekening van de eerste (online-)veiling heeft plaatsgevonden. De
aangeboden voertuigen zijn verkocht voor een bruto verkoopbedrag van €
133.198,01 (inclusief btw ). De netto opbrengst bedraagt € 115.872,36
(inclusief btw ). De curator heeft de opbrengst geïncasseerd. Nog niet alle
resterende voertuigen, die zijn ingebracht in afzonderlijke (restanten)veilingen,
zijn verkocht. Na verkoop, betaling en uitlevering zal de definitieve
eindafrekening plaatsvinden.

05-11-2019
3

In de afgelopen verslagperiode zijn alle overige voertuigen verkocht via
afzonderlijke (restanten)veilingen. Naar verw achting bedraagt de netto
verkoopopbrengst € 20.674,06. De komende verslagperiode zal de curator tot
definitieve afrekening overgaan met het veilinghuis.

04-02-2020
4

De definitieve afrekening van de verkoopopbrengst heeft plaatsgevonden en
de curator heeft de totale verkoopopbrengst geïncasseerd. De totale
opbrengst bedraagt (na aftrek van verkoopkosten) € 140.176,42.

04-05-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator zal op grond van het bepaalde in artikel 57 lid 3 de belangen van de
fiscus behartigen.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

30-04-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De curator heeft de bestanddelen van de boedel geïnventariseerd.

30-04-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bedrijfsmiddelen bestaan uit een zeer beperkte voorraad. Zie hiervoor
onder bedrijfsmiddelen.

30-04-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
In het volgende verslag zal de curator uitgebreid verslag doen van de
opbrengst.

30-04-2019
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

30-04-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenstand per faillissementsdatum

€ 234.283,18

€ 69.362,78

totaal

€ 234.283,18

€ 69.362,78

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 233.128,36.

30-04-2019
1

De debiteurenstand per faillissementsdatum bedraagt € 234.283,18.

05-08-2019
2

In de tw eede verslagperiode is de debiteurenincasso voortgezet. Een groot
deel van de debiteuren moet als oninbaar w orden aangemerkt, in verband met
het faillissement van de desbetreffende debiteuren en/of openstaande
verrekenposten. Tot op heden heeft de curator € 45.914,43 geïncasseerd.
De curator heeft in de derde verslagperiode de correspondentie met de
debiteuren voortgezet en een bedrag van € 3.384,67 geïncasseerd. De curator
is voornemens om rechtsmaatregelen te nemen tegen de debiteuren die
zonder legitieme redenen w eigeren om aan hun betalingsverplichting te
voldoen.

05-11-2019
3

Daarnaast heeft Noppert een vordering op de boedel van de failliete
vennootschap onder firma Noppert Handels- en Transportonderneming VOF. In
de derde verslagperiode heeft een overleg plaatsgevonden met de curator van
de VOF. Na vaststelling van de hoogte van de vordering zal het bedrag w orden
uitgekeerd.
De curator heeft de correspondentie met de debiteuren voortgezet. Een aantal
debiteuren hebben alsnog aan hun betalingsverplichting voldaan. Tot op
heden is een bedrag van € 65.102,78 aan debiteuren geïncasseerd.

04-08-2020
6

Er zijn een aantal debiteuren die niet reageren op de betalingsverzoeken of
geen inhoudelijk verw eer voeren. De curator heeft de afgelopen
verslagperiode drie debiteuren gedagvaard. Eén van deze debiteuren heeft
zich gesteld in de procedure; de andere tw ee debiteuren zijn bij verstek
veroordeeld.
De debiteurenincasso is voortgezet. De procedures hebben tot een aantal
betalingen geleid. Tot op heden is een bedrag van € 69.362,78 aan
debiteuren geïncasseerd.

04-11-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator heeft de debiteurenpositie onderzocht en de debiteurenincasso ter
hand genomen. In de volgende verslagperiode w ordt opgave gedaan van de
opbrengsten van de debiteurenincasso.

30-04-2019
1

In de derde verslagperiode zal de incasso van de resterende vorderingen
w orden voortgezet.

05-08-2019
2

De incasso van de debiteuren is voortgezet.

05-11-2019
3

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Noppert had geen financiering bij banken.

30-04-2019
1

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator bekend w as Noppert partij bij een leaseovereenkomst.
De leaseovereenkomst zou al voor faillissementsdatum zijn beëindigd.

30-04-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Douw e Hoekstra Transport B.V. en Douw e Hoekstra Kraanverhuur B.V. hebben
zich beroepen op een pandrecht op de bedrijfsmiddelen en vorderingen van
Noppert.

30-04-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator het pandrecht beoordeeld. De
vordering van Douw e Hoekstra Transport B.V. en Douw e Hoekstra
Kraanverhuur B.V. die gedekt w ordt door het pandrecht bedraagt € 22.462,94.
Na ontvangst van de veilingopbrengst (zie hiervoor onder Activa) zal dit bedrag
w orden afgedragen.

05-08-2019
2

De curator heeft het deel van de veilingopbrengst dat toekomt aan de
pandhouders aan hen afgedragen (afgew ikkeld).

05-11-2019
3

5.4 Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.

30-04-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich een aantal crediteuren gemeld met een beroep op
een eigendomsvoorbehoud.

30-04-2019
1

In de tw eede verslagperiode zijn de eigendomsvoorbehouden afgew ikkeld.

05-08-2019
2

5.6 Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
recht van retentie.

30-04-2019
1

5.7 Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een
recht van reclame.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

30-04-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren
geïnventariseerd en de crediteuren aangeschreven.

30-04-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator de w erkzaamheden niet
voortgezet.

30-04-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft gedurende de eerste periode nadat het faillissement w as
uitgesproken geïnventariseerd w elke partijen mogelijk geïnteresseerd zouden
kunnen zijn in doorstart. Deze inventarisatie heeft tot de conclusie geleid dat
een doorstart, w aarbij de activa en activiteiten gezamenlijk w orden
overgedragen, niet haalbaar is

30-04-2019
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De curator heeft diverse inventariserende w erkzaamheden verricht.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht

30-04-2019
1

De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende
verslagperiode nader onderzoeken.

30-04-2019
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator voorlopige conclusies getrokken
naar aanleiding van het boekenonderzoek. In de komende verslagperiode zal
de curator deze conclusies met de bestuurder bespreken.

05-08-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2017 is niet gedeponeerd;
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 2 mei 2018, derhalve niet tijdig.

30-04-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Niet van toepassing.

30-04-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiodes zal dit alsnog
plaatsvinden.

Toelichting
Zie hiervoor onder Boekhoudplicht.

30-04-2019
1

05-08-2019
2

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze
handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement.
Dit onderzoek zal nog w orden gedaan.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

30-04-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De voorlopige conclusies van het boekenonderzoek hebben tot een aanvullend
onderzoek geleid. De curator heeft de fysieke administratie vanaf
oprichtingsdatum tot faillissementsdatum onderzocht. De komende
verslagperiode staat een bespreking gepland met de curator van de failliete
vennootschap onder firma Noppert Handels- en Transportonderneming VOF
over de rechtmatigheid.

04-02-2020
4

Er heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de curator en de curator van
de VOF. Er is informatie uitgew isseld en de (voorlopige) conclusies van het
boekenonderzoek zijn besproken.

04-05-2020
5

Daarnaast heeft de curator onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van
Gebr. Van der Lee VOF bij de overname van de activa uit het faillissement van
de VOF. De curator heeft de bevindingen gedeeld met de Gebr. Van der Lee
VOF.
De afgelopen verslagperiode is het boekenonderzoek voortgezet. Daarnaast
heeft Gebr. Van der Lee VOF inhoudelijk gereageerd op de bevindingen van de
curator. De curator zal de komende verslagperiode de correspondentie
voortzetten.

04-08-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft de administratie veilig gesteld en een aanvang gemaakt met
het boekenonderzoek.

30-04-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven
tot de gebruikelijke.
€ 110.800,74

8.2 Pref. vord. van de fiscus

30-04-2019
1

04-02-2020
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 425.140,76

30-04-2019
1

€ 526.633,76

05-08-2019
2

€ 563.389,76

04-02-2020
4

€ 590.655,00

04-05-2020
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend.

30-04-2019
1

€ 209.413,39

05-11-2019
3

€ 109.187,50

04-02-2020
4

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 6.892,61

30-04-2019
1

€ 23.041,61

05-11-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
44

30-04-2019
1

24

05-08-2019
2

26

05-11-2019
3

28

04-02-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 218.524,69

30-04-2019
1

€ 278.050,27

05-08-2019
2

€ 297.612,39

05-11-2019
3

€ 372.399,48

04-02-2020
4

€ 373.546,00

04-05-2020
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De verhuurder van het pand aan de Technykw ei 6 te Joure is een procedure
gestart in verband met achterstallige huurtermijnen.

30-04-2019
1

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
De curator zal zich komende verslagperiode uitlaten over de voortzetting van
de procedure.

30-04-2019
1

De curator heeft de procedure niet voortgezet (afgew ikkeld).

05-08-2019
2

9.4 Werkzaamheden procedures
De curator heeft de achtergrond van de procedure geïnventariseerd.

30-04-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de
onderzoeken nog niet afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s)
w orden voortgezet.

30-04-2019
1

In de komende verslagperiodes zal de curator de volgende activiteiten
voortzetten (en w aar mogelijk afronden):

04-02-2020
4

- het boekenonderzoek;
- de debiteurenincasso;
- correspondentie met het veilinghuis over de eindafrekening van de
opbrengst.
In de komende verslagperiodes zal de curator de volgende activiteiten
voortzetten (en w aar mogelijk afronden):

04-05-2020
5

- het boekenonderzoek;
- de debiteurenincasso.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook
het onderzoek naar de bijbehorende kw esties, zoals hiervoor gesignaleerd,
bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan daarom nog niet aangeven op
w elke termijn het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

30-04-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
4-2-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

04-11-2020
7

