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Algemene gegevens
Naam onderneming
Tempel Verpakkingstechniek B.V.

28-04-2020
1

Gegevens onderneming
De onderneming is gevestigd aan de Sw ynsw ei 2K te Nij Beets. De activiteiten
vonden feitelijk plaats vanuit een gehuurd bedrijfsgebouw aan de Jansenlaan
te Drachten.

28-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met de vervaardiging van bijzondere
(industriële) machines. Bij gebreke van opdrachten w erd personeel
gedetacheerd aan de inmiddels ook failliet verklaarde zusteronderneming
Tempel Dry Systems B.V. (F.17/20/16).

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 118.597,00

€ 3.349,00

€ 118.130,00

2017

€ 43.650,00

€ 1.793,00

€ 84.677,00

Toelichting financiële gegevens

28-04-2020
1

Toelichting financiële gegevens
Van het jaar 2019 is nog geen (concept) jaarrekening opgemaakt.

28-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

28-04-2020
1

Boedelsaldo
€ 24,63

28-04-2020
1

€ 117,27

23-07-2020
2

€ 294,21

22-10-2020
3

€ 278,31

04-02-2022
8

€ 278,31

04-11-2022
11

Verslagperiode
van

28-04-2020
1

26-3-2020
t/m
22-4-2020
van

23-07-2020
2

23-4-2020
t/m
21-7-2020
van

22-10-2020
3

22-7-2020
t/m
15-10-2020
van
16-10-2020

22-01-2021
4

t/m
15-10-2021
van

22-04-2021
5

16-1-2021
t/m
15-4-2021
van

22-07-2021
6

16-4-2021
t/m
15-7-2021
van

21-10-2021
7

16-7-2021
t/m
15-10-2021
van

04-02-2022
8

16-10-2021
t/m
25-1-2022
van

04-05-2022
9

26-1-2022
t/m
25-4-2022
van

04-08-2022
10

26-4-2022
t/m
25-7-2022
van
26-7-2022
t/m
25-10-2022

Bestede uren

04-11-2022
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

19 uur 54 min

2

8 uur 6 min

3

24 uur 54 min

4

17 uur 6 min

5

2 uur 54 min

6

15 uur 30 min

7

16 uur 48 min

8

9 uur 6 min

9

0 uur 54 min

10

4 uur 42 min

11

11 uur 54 min

totaal

131 uur 48 min

Toelichting bestede uren
Voornamelijk inventarisatie

28-04-2020
1

voornamelijk rechtmatigheidsonderzoek

22-10-2020
3

Voornamelijk rechtmatigheid (aansprakelijkstelling)

22-07-2021
6

Voornamelijk rechtmatigheid (aansprakelijkstelling) en verslaglegging.

21-10-2021
7

Voornamelijk rechtmatigheid (aansprakelijkstelling, verhaalsonderzoek) en
verslaglegging

04-02-2022
8

Voornamelijk verslaglegging.

04-05-2022
9

Rechtmatigheid: voorbereiden dagvaarding inz. bestuurdersaansprakelijkheid
en correspondentie bestuurder.

04-08-2022
10

Rechtmatigheid: w erkzaamheden voor het leggen van conservatoir beslag en
onderhandeling met de bestuurder en zijn schuldhulpverlener over het
aanbod van de bestuurder voor compensatie van de schade voor de boedel
op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

04-11-2022
11

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De onderneming is opgericht in november 2014 door de heer S. van der Tempel
te Nij Beets opgericht. In juni 2016 zijn de aandelen en de directie
overgenomen door Van der Tempel Holding BV (KvK 66178002) die w ordt
bestuurd door de heer S. van der Tempel. Tot het concern behoren tevens
Tempel Dry Systems B.V., Tempel Dry Systems Productions BV en Tempel Dry
International BV

28-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er loopt 1 procedure.

28-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Verzekeringen met betrekking tot personeel

28-04-2020
1

1.4 Huur
geen

28-04-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Gebrek aan omzet.

28-04-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

28-04-2020
1

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
28-04-2020
1

Toelichting
De omvang van het personeelsbestand in 2019 is niet bekend.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

27-3-2020

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Overleg UW V, correspondentie rechter-commissaris, ontslag personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen

28-04-2020
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

machine in aanbouw
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het betreft een klantspecifieke zadentel- en verpakkingsmachine. Vanw ege het
feit dat de overeengekomen levertermijn niet w erd gehaald, heeft de
Russische opdrachtgever Ailita de overeenkomst ontbonden en de aanbetaling
teruggevorderd. De machine is nog niet klaar om te w orden opgeleverd.

28-04-2020
1

Ailita heeft de eenmanszaak van de heer Van der Tempel en Tempel
Verpakkingstechniek B.V. inmiddels in rechte betrokken (zie onder: procedures)
De curator heeft vergeefs getracht om de machine onderhands te verkopen.
Eind juni 2020 is de machine online geveild in combinatie met de roerende
zaken van Van der Tempel Verpakkingstechniek BV. De netto opbrengst
bedraagt € 176,94. Die opbrengst is op de verslagdatum nog niet ontvangen.

23-07-2020
2

In deze verslagperiode is voormelde opbrengst ontvangen

22-10-2020
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Overleg met de advocaat van de opdrachtgever en overleg met andere
gegadigden. Inventarisatie staat van onderhanden w erk.
De advocaat van Ailita heeft inmiddels aan de curator laten w eten dat Ailita de
machine niet alsnog w il afnemen.

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

28-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

banktegoed Rabobank

€ 24,63

€ 24,63

tegoed MKB Brandstof

€ 92,64

€ 92,64

€ 117,27

€ 117,27

totaal

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Gefailleerde had aan MKB Brandstof een w aarborgsom betaald. Na verrekening
resteert een tegoed van € 92,64 w elk bedrag in de verslagperiode is
ontvangen.

23-07-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren
correspondentie Rabobank

28-04-2020
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 51.034,00

28-04-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
In september 2019 heeft gefailleerde zich jegens Rabobank hoofdelijk
verbonden voor een schuld van Van der Tempel Holding B.V.

5.2 Leasecontracten
niet van toepassing

28-04-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Eveneens in september 2019 heeft gefailleerde, in verband met de onder 5.1
beschreven schuld, pandrechten gevestigd op vorderingen en op roerende
zaken.
Inmiddels heeft Rabobank afstand gedaan van deze pandrechten.

5.4 Separatistenpositie

28-04-2020
1

5.4 Separatistenpositie
niet van toepassing

28-04-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
niet van toepassing

28-04-2020
1

5.6 Retentierechten
niet van toepassing

28-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
niet van toepassing

28-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

28-04-2020
1

niet van toepassing

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, correspondentie Rabobank

28-04-2020
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

28-04-2020
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De onderneming is opgericht op 27 november 2014. Het eerste boekjaar
eindigt op 31 december 2015. Met betrekking tot de vaststelling en publicatie
van de jaarrekeningen is het volgende geconstateerd:

28-04-2020
1

2015, vastgesteld 12 augustus 2016, gedeponeerd 5 april 2017.
2016, vastgesteld 31 december 2017, gedeponeerd 13 februari 2018.
2017, vastgesteld 18 december 2018, gedeponeerd 24 december 2018.
2018, vastgesteld 29 november 2019, gedeponeerd 17 januari 2020.
De jaarrekeningen van 2015, 2016 en 2018 w erden derhalve te laat
gedeponeerd.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing

28-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de storting van het geplaatste kapitaal (€ 100) lijkt te zijn voldaan.

28-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

28-04-2020
1

Dit onderdeel dient nog nader te w orden onderzocht.

Ja

22-01-2021
4

Toelichting
De curator heeft inmiddels een onderzoek uitgevoerd naar het bestuur van de
vennootschap in het jaar voorafgaand aan het faillissement. De curator zal zijn
voorlopige bevindingen met de bestuurder van de vennootschap bespreken.

7.6 Paulianeus handelen
Ja

28-04-2020
1

Toelichting
De rechtshandeling w aarmee gefailleerde zich jegens Rabobank hoofdelijk
verbonden voor schulden van de holding alsmede de rechtshandeling w aarmee
gefailleerde ten behoeve van die schuld zekerheid heeft verstrekt, w aren
onverplicht.
Vanw ege deze hoofdelijkheid heeft de bank het (geringe) tegoed van
gefailleerde verrekend de schuld van de holding aan de bank.
Onder druk van vernietiging van voornoemde rechtshandelingen heeft de
pandhouder de verrekening ongedaan gemaakt en afstand gedaan van haar
pandrechten.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek, correspondentie Rabobank.

28-04-2020
1

In deze verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan in de boeken
van gefailleerde. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal vragen voor de
bestuurder. Op 2 oktober 2020 heeft de bestuurder op de vragen gereageerd.
De curator die reactie nader bestuderen.

22-10-2020
3

De reactie van de bestuurder heeft geleid tot nader onderzoek. De bestuurder
heeft ondernemerscoach toegew ezen gekregen die de rol van intermediair lijkt
te w illen vervullen.

22-01-2021
4

De ondernemerscoach heeft de interventie van de rechter-commissaris
verzocht. De rechter-commissaris heeft een verhoor geagendeerd op 26 mei
2021.

22-04-2021
5

In de verslagperiode heeft overleg plaatsgevonden ten overstaan van de
rechter-commissaris. Volgend op dit overleg heeft de curator de bestuurder op
24 juni 2021 aansprakelijk gesteld voor het tekort in dit faillissement, voorlopig
begroot op ruim € 130.000,-.

22-07-2021
6

De door de bestuurder ingeschakelde derde zal uiterlijk 22 juli 2021 inhoudelijk
reageren.
In deze verslagperiode heeft de bestuurder de aansprakelijkstelling
afgew ezen en schriftelijk verw eer gevoerd.

21-10-2021
7

Naar aanleiding van dit schrijven heeft de curator de bestuurder om
aanvullende stukken verzocht ter onderbouw ing van zijn verw eer. Deze
onderliggende stukken zijn door de bestuurder toegezonden. Een deel van de
onderliggende stukken w aar bestuurder naar verw ijst in eerdere
berichtgevingen, is niet aanw ezig/ niet terug te vinden. Het verw eer van
bestuurder heeft de curator nog niet overtuigd.
In de tussenliggende periode heeft de curator het onderzoek naar de
bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet en gegevens verzameld voor een
eventueel verzoek aan de rechter-commissaris om een procedure te mogen
starten met als grondslag bestuurdersaansprakelijkheid.
In een aanvullend telefoongesprek met de ondernemerscoach van bestuurder
zijn half september de knelpunten besproken en afspraken gemaakt omtrent
een eventueel schikkingsvoorstel van de zijde van de bestuurder. De
bestuurder stuurt uiterlijk 1 oktober 2021 een voorstel om het punt van de
bestuurdersaansprakelijkheid af te sluiten.
De ondernemerscoach van bestuurder heeft namens bestuurder bij brief van 1
oktober 2021 laten w eten dat het standpunt van bestuurder ongew ijzigd is en
dat hij aansprakelijkstelling afw ijst. In aanvulling op zijn standpunt heeft
bestuurder nadere correspondentie overlegd.
De curator beraadt zich thans op de vervolgstappen.
In deze verslagperiode heeft de curator onderzoek gedaan naar
verhaalsmogelijkheden en voorbereidingen getroffen voor een verzoek aan de
rechter-commissaris om een procedure te mogen starten met als grondslag
bestuurdersaansprakelijkheid.

04-02-2022
8

In deze verslagperiode heeft de curator de voorbereidingen voor een verzoek
aan de rechter-commissaris om een procedure te mogen starten op grond van
bestuurdersaansprakelijkheid voortgezet. De curator heeft de bestuurder
w ederom uitgenodigd om met een passend voorstel te komen om het tekort in
faillissement te compenseren. Inmiddels heeft een schuldhulpverlener zich
namens de bestuurder gemeld bij de curator. De uitnodiging om met een
passend voorstel te komen is aan de schuldhulpverlener herhaald.

04-08-2022
10

In deze verslagperiode heeft de curator van de schuldhulpverlener van de
bestuurder een voorstel ontvangen om het tekort in faillissement te
compenseren aan de boedel. De curator heeft het voorstel in behandeling
genomen en in de tussentijd conservatoir beslag voorbereid op het
bedrijfspand van de bestuurder in verband met de aangekondigde verkoop
van het pand. De rechter-commissaris heeft op verzoek van de curator
toestemming verleend om conservatoir beslag te mogen leggen teneinde de
rechten van de boedel veilig te stellen. Het beslag is gelegd, maar heeft geen
doel mogen treffen. Kort voor de beslaglegging is het pand verkocht.

04-11-2022
11

De curator heeft een afspraak gemaakt met de bestuurder en zijn
schuldhulpverlener
In de volgende verslagperiode heeft de curator een afspraak met de
bestuurder en zijn schuldhulpverlener om het aanbod van de bestuurder te
bespreken en tot overeenstemming te komen.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting

28-04-2020
1

nog niet bekend

€ 23.197,70

22-10-2020
3

Toelichting
Betreft preferente boedelschuld aan UW V inzake overgenomen
loonbetalingsverplichting over de opzegtermijn

€ 24.771,76

22-01-2021
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 799,00

28-04-2020
1

Toelichting
Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de schuld € 6.683,-. Per
verslagdatum heeft de fiscus voor een bedrag van € 799,- aan
schuldvorderingen ingediend.

€ 13.976,00

22-10-2020
3

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

28-04-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de schuld € 1.366,-. Per
verslagdatum heeft UW V nog geen schuldvorderingen ingediend.

€ 24.653,53

8.4 Andere pref. crediteuren

22-10-2020
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

28-04-2020
1

geen

€ 1.203,22

22-10-2020
3

Toelichting
Betreft een niet door UW V gedekte loonvordering

8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

22-10-2020
3

12

22-04-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
Toelichting

28-04-2020
1

Volgens opgave van de bestuurder bedraagt de schuld aan de
handelscrediteuren € 7.426,- en bedraagt het totaal van de
intercompanyschulden € 34.444,-. Per verslagdatum zijn nog geen
schuldvorderingen ingediend.

€ 2.510,17

22-10-2020
3

€ 6.034,93

22-01-2021
4

€ 54.895,17

22-04-2021
5

€ 54.895,17

04-11-2022
11

Toelichting
W aarvan ingediend en voorlopig erkend: € 8.971,58
W aarvan vermoed: € 45.923,59

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend

8.8 Werkzaamheden crediteuren

28-04-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie

28-04-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Bodemprocedure rechtbank Noord Nederland locatie Leeuw arden
zaak-/rolnummer: C/17/171852 HA ZA 20/055

28-04-2020
1

Partijen:
Eiseres: Ailita (vennootschap naar Russisch recht)
Gedaagde (1): de heer S. van der Tempel
Gedaagde (2): Tempel Verpakkingstechniek B.V.

9.2 Aard procedures
De procedure heeft betrekking op diverse overeenkomsten, de ontbinding van
die overeenkomsten en vorderingen tot schadevergoeding.

28-04-2020
1

9.3 Stand procedures
De procedure staat op de rol voor 29/04/2020 voor conclusie van antw oord.

28-04-2020
1

Op grond van artikel 28 Fw . is de eisende partij bevoegd schorsing van de
procedure te verzoeken teneinde de curator in het geding te roepen. De
curator w acht eventuele acties van de eisende partij vooralsnog af.

9.4 Werkzaamheden procedures
Contact met mr. De Groen (advocaat eisende partij), contact met mr. Fransen
(advocaat hr. V.d. Tempel), contact met rechtbank.

28-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verdere inventarisatie
Afw ikkeling huurovereenkomst(en)
Afw ikkeling bank
Verkoop en levering activa
Afhandeling juridische procedure
Incasso debiteuren
Onderzoek aansprakelijkheden
Afw ikkeling arbeidsovereenkomsten / contact met UW V

Afhandeling juridische procedure
Onderzoek aansprakelijkheden

bespreking voorlopige bevindingen van het onderzoek naar
bestuurdersaansprakelijkheid met de bestuurder.

28-04-2020
1

23-07-2020
2

22-01-2021
4

Afw ikkeling bestuurdersaansprakelijkheid

22-07-2021
6

Vermoedelijk kan in de volgende verslagperiode een aanvang w orden
gemaakt met de afw ikkeling van het faillissement.

04-11-2022
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

28-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2023

04-11-2022
11

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaggeving en overige administratieve kw esties

Bijlagen
Bijlagen

23-07-2020
2

