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Algemene gegevens
Naam onderneming
Cem5 Nederland B.V.

01-03-2021
1

Gegevens onderneming
Edisonstraat 24
8801 PN Franeker

01-03-2021
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel handelsregister bij de Kamer van Koophandel ging het
om de volgende activiteiten:
Ontw ikkeling van cement en aanverw ante producten en goederen. De
productie van cement en aanverw ante producten en goederen. De handel in
cement en aanverw ante producten en goederen. Het transport/de logistieke
dienstverlening van cement en aanverw ante producten en goederen.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

01-03-2021
1

Toelichting financiële gegevens
Vanzelfsprekend heeft de curator direct na het uitspreken van het faillissement
om de jaarrekeningen en de administratie gevraagd. De bestuurder van de
failliet geeft aan dat hij geen jaarrekening heeft, en dat de administratieve
gegevens niet voorhanden w aren maar bij een derde. Deze derde zou
onbevoegd de administratie hebben meegenomen.

01-03-2021
1

De curator heeft op donderdag 25 februari in de avonduren van de bestuurder
een gedeelte van de administratie gekregen, bestaande met name uit
onderliggende facturen. In een volgend verslag zal de curator nadere
mededelingen doen met betrekking tot de financiële situatie van de failliet.

Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Het is onduidelijk hoeveel personeelsleden in dienst w aren voor het
faillissement van Cem5. In ieder geval w as er 1 w erknemer, w elk
dienstverband niet is opgezegd. Voor het overige schat de curator in dat er in
totaal 10 mensen w erkten bij Cem5 Nederland B.V.
3

01-03-2021
1

31-05-2021
2

Toelichting
Uiteindelijk hebben zich 3 personeelsleden bij het UW V aangemeld, alsmede
bij de curator. De curator heeft ook van de bestuurder een drietal
arbeidsovereenkomsten ontvangen, zodat dit aantal kloppend is.

Boedelsaldo
€ 0,00

01-03-2021
1

Verslagperiode
van
26-1-2021

01-03-2021
1

t/m
24-2-2021
van
25-2-2021

31-05-2021
2

t/m
24-5-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

24 uur 36 min

2

38 uur 12 min

totaal

62 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w erd gevormd door de heer Jelle Jan Hoeksma. De heer Hoeksma
geeft als bestuurder aan, dat hij medio september 2020 niet als feitelijk
leidinggevende kan w orden aangeduid van Cem5 B.V., maar dat dit de heer
Marinus Cornelis Fokker is met zijn dochter Rachell Evita Gabriëlle Fokker. De
heer Fokker en zijn dochter zouden de organisatie vormen van Cem5, dit mede
gelet op het feit dat zij bestuurder zijn van de Stichting HTH gevestigd te
Haarlem.

01-03-2021
1

Cem5 Nederland B.V. heeft als enig aandeelhouder Cem5 International B.V. De
bestuurder van Cem5 International B.V. is Stichting HTH te Haarlem. De
bestuurders van deze Stichting HTH betreffen de heer M.C. Fokker en mevrouw
R.E.G. Fokker.

1.2 Lopende procedures
Voorzover de curator kan nagaan, heeft de failliet op dit moment geen
procedure lopen. W el procedeert de bestuurder inzake w elke gerelateerd zijn
aan dit faillissement.

01-03-2021
1

1.3 Verzekeringen
Op dit moment heeft de curator nog geen duidelijkheid met betrekking tot de
verzekeringen, nu hij slechts op zeer korte termijn de administratie althans
gedeeltelijke administratie onder zich heeft gekregen.

01-03-2021
1

Failliet had meerdere verzekeringen lopen bij W eitenberg in Leeuw arden. De
curator heeft nog gepoogd een verzekering aan te spreken, in verband met
niet-afgerond w erk, echter een beroep op deze verzekering is door de
verzekeraar gew eigerd. Dit onderw erp vormt derhalve geen nadere
aandacht.

31-05-2021
2

1.4 Huur

1.4 Huur
De failliet huurde een pand te Staphorst. Deze huur is echter door de
verhuurder medio november 2020 opgezegd, thans de verhuurder heeft de
failliet de toegang ontzegt met betrekking tot het bedrijfspand. Uiteindelijk
heeft de bestuurder een overeenkomst getroffen met de verhuurder
aangaande de huurbeëindiging en de openstaande facturen, w elke
overeenkomst de curator thans bestudeerd.

01-03-2021
1

De curator heeft geconstateerd dat partijen doende w aren met het opstellen
van een huurovereenkomst, echter dat tot definitieve overeenstemming niet
is gekomen. Dit laatste is dan ook de reden dat de verhuurder de toegang
van de huurder heeft ontzegd, nog daargelaten of dit juridisch juist is
gew eest. De failliete onderneming heeft in ieder geval gebruik gemaakt van
het gehuurde, zonder betaling van enige vergoeding.

31-05-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator is van mening dat niet één eenduidig oorzaak van het faillissement
kan w orden aangew ezen. Ten eerste stelt de curator vast, dat er vele
problemen w aren in de onderneming op bestuurders/aandeelhoudersniveau.
Er w erden door het bestuur en aandeelhouders plannen gemaakt tot een
uitbreiding, echter deze plannen w erden niet gefinancierd.
Ten tw eede w as het toezicht op de w erkvloer onvoldoende, althans het
bestuur van de onderneming. Dit heeft geleid tot grote claims van
opdrachtgevers, zodat er minder kw alitatief goede producten w erden
geleverd. Gelet op de omvang van opdrachten, w aren dit claims die nimmer
door de failliete onderneming betaald konden w orden.
Ten derde w as de onderneming als het w are in een opstartfase. Deze
opstartfase w as w einig gestructureerd, w aardoor er een grote schuldenpositie
ontstond ten opzichte van derden.
Ten vierde heeft de verhouding tussen de bestuurder Hoeksma en de
aandeelhouder Fokker geleid tot misverstanden en ruzies, hetgeen met zich
meebracht dat de onderneming niet kon w orden voortgezet.

01-03-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

01-03-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
8

01-03-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-2-2021

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel verrichte w erkzaamheden met betrekking tot de betonproductie
en het vervaardigen van diverse elementen voor diverse projecten.

01-03-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliet had geen onroerende zaken in bezit, het bedrijfspand w erk gehuurd.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

01-03-2021
1

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bestuurder geeft aan, dat kort voor het faillissement, alle bedrijfsmiddelen zijn
overgedragen aan de verhuurder. Hiertoe is een koopovereenkomst opgesteld
althans een verrekeningsverklaring. De curator zal een standpunt innemen met
betrekking tot deze overeenkomst.

01-03-2021
1

De curator heeft inmiddels de verrekeningsverklaring vernietigd, en kenbaar
gemaakt aan de houder van de bedrijfsmiddelen dat deze moeten w orden
teruggegeven, althans w orden gekocht. Op dit moment is de curator nog in
overleg met de betreffende persoon.

31-05-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Onder de hierboven genoemde overeenkomst vielen ook voorraden. De
betreffende voorraden w aren gering, daar in opdracht w erd geproduceerd.

01-03-2021
1

De curator heeft geconstateerd dat er nog enkele betonelementen aanw ezig
zijn, echter dat deze betonelementen geen w aarde vertegenw oordigen. Het
komt erop neer dat deze betonelementen zijn afgekeurd voor de betreffende
w erken, en dus niet kunnen w orden verkocht of anderszins.

31-05-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Reeds voor het faillissement zijn alle klanten aangeschreven dat de
opdrachten niet langer konden w orden uitgevoerd, zodat er geen
onderhanden w erk voorhanden is.

01-03-2021
1

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

3.9 Werkzaamheden andere activa

01-03-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Conform de mededeling van de bestuurder, staan er geen debiteuren open.
Daarbij speelt een rol, dat nagenoeg alle opdrachtgevers klachten hebben
over de geleverde producten, zodat een debiteurenportefeuille niet inbaar is.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

01-03-2021
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
In dit faillissement w as er geen financieringsovereenkomst met de bank.

01-03-2021
1

5.2 Leasecontracten
De curator heeft geen leasecontracten aangetroffen.

01-03-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zijn geen zekerheidsrechten overeengekomen met betrekking tot de activa.

01-03-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

01-03-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de datum van het faillissement w as de bedrijfsruimte reeds in gebruik bij
een andere onderneming. De onderneming Cem5 w as reeds gestaakt op
datum faillissement.

01-03-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft op 25 februari 2021 slechts een deel van de administratie
ontvangen. Op dit moment kan de curator niet nagaan of er voldaan is aan de
boekhoudplicht, eenvoudigw eg omdat de boekhouding niet voorhanden is. De
bestuurder heeft een vermoeden uitgesproken w aar de boekhouding zou zijn,
maar de curator heeft deze nog niet verkregen. Dit vormt derhalve een
onderw erp van nadere aandacht.

01-03-2021
1

De bestuurder van de failliete onderneming geeft aan dat de heer Fokker de
boekhouding zou hebben, althans ingeboekte gegevens. De curator heeft
een tw intigtal mappen ontvangen, maar kan uit deze mappen geen duidelijk
financieel inzicht krijgen. Dit houdt verband met het gegeven dat er diverse
geldstromen liepen via diverse bedrijven.

31-05-2021
2

De heer Fokker is meermaals verzocht tot verstrekken van de boekhouding,
echter tot op heden w eigerachtig. Gelet op het feit dat de heer Fokker in het
buitenland w oonachtig is - Zw itserland/Spanje - maakt één en ander qua
communicatie niet eenvoudig.

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2019 is niet opgemaakt. Strikt genomen diende de
jaarrekening uiterlijk op 1 februari 2021 te zijn gedeponeerd, maar voor deze
datum is de onderneming reeds gefailleerd.

01-03-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator heeft nog niet de oprichtingsstukken ontvangen van de bestuurder.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

01-03-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Vanzelfsprekend heeft de curator het onderw erp onbehoorlijk bestuur in
behandeling. Op dit moment is het nog te vroeg om hieromtrent een standpunt
in te nemen.

Toelichting
De curator is inmiddels de mening toegedaan, dat bestuurder niet heeft
gehandeld aan de daartoe te stellen normen. In de kern komt het erop neer,
dat de bestuurder medio augustus 2020 eenvoudigw eg is vertrokken bij het
bedrijf, en de failliete onderneming heeft achtergelaten. Daarnaast is er een
totaal onoverzichtelijk geheel met betrekking tot de administratie, en zijn ten
opzichte van derden ook niet altijd de juiste beslissingen genomen. De
curator zal nog in overleg treden met de rechter-commissaris hoe dit
onderw erp verder af te handelen.

01-03-2021
1

31-05-2021
2

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

01-03-2021
1

Toelichting
De curator heeft één handeling in onderzoek met betrekking tot paulianeus
handelen. De kans is aanw ezig dat de curator een overeenkomst gaat
vernietigen, w aarbij de verw achting is dat de curator een deugdelijke regeling
w eet te treffen zodat het negatieve aspect van deze handeling ten voordele
van de boedel valt.
Ja

31-05-2021
2

Toelichting
Inmiddels heeft de curator de paulianeuse rechtshandeling vernietigd,
hetgeen met zich meebrengt dat bepaalde goederen moeten terugvloeien in
de boedel. De communicatie met betrekking tot deze kw estie gaat niet al te
voorspoedig, en komend kw artaal verw acht de curator hier meer
duidelijkheid over te verstrekken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
Nog niet bekend.

01-03-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 9.099,63

01-03-2021
1

Toelichting
- Dhr. A. Gravida € 9.099,63
€ 978,68

31-05-2021
2

Toelichting
- Mastermate Brinkman B.V. € 978,68

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

01-03-2021
1

18

31-05-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 180.137,11

01-03-2021
1

€ 246.969,00

31-05-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is vrij vroeg om thans een voorspelling te doen over een uitkering aan
crediteuren. Mocht de paulianeuze rechtshandeling op de juiste w ijze w orden
vernietigd en er gelden toevloeien aan de boedel, dan bestaat er een kans dat
de crediteuren een beperkt bedrag ontvangen. Niettemin doet zich thans het
probleem voor dat er hoge claims w orden ingediend bij het faillissement,
w egens w anprestatie van de failliet.

01-03-2021
1

De curator heeft nog geen definitief standpunt op w elke w ijze dit
faillissement w ordt afgew ikkeld. Meermaals is aan de bestuurder kenbaar
gemaakt dat het passend zou zijn om aan de crediteuren in het faillissement
een akkoord aan te bieden, mede gelet op alle gebeurtenissen bij de
onderneming. De bestuurder heeft dit advies niet ter hand genomen.

31-05-2021
2

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

01-03-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden procedures

01-03-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator gebruikt het komend kw artaal om de beschikbare administratieve
stukken te doorgronden. Daarnaast zal de curator nog gesprekken hebben
met diverse bij het faillissement betrokken personen, om na te gaan w at er nu
precies is gebeurd.

01-03-2021
1

Een belangrijk punt van aandacht betreft de paulianeuze rechtshandeling. De
curator verw acht deze kw estie zo aan te pakken, dat een gerechtelijke
procedure niet tot de mogelijkheden behoort.
De curator heeft de bestuurder geadviseerd, om te onderzoeken of een
akkoord in dit faillissement tot de mogelijkheden behoort. Op deze w ijze kan
het faillissement w ellicht nog op een iets positieve manier w orden afgesloten.
De bestuurder heeft de gedachte van de curator, om in dit faillissement een
akkoord aan te bieden aan de schuldeisers, afgeslagen. De curator is thans
in overw eging, hoe verder te gaan in dit faillissement, nu eenmaal de te
ondernemen acties beperkt zijn. Ten eerste dient de curator een regeling te
treffen met betrekking tot de paulianeuse rechtshandelingen, en ten tw eede
een standpunt in te nemen of er definitief sprake is van kennelijk
onbehoorlijk bestuur en dat er een procedure w ordt opgestart. Dit laatste zal
met zich meebrengen dat de afw ikkeling van het faillissement een lange duur
krijgt, omdat de gemiddelde looptijd van een dergelijke procedure ongeveer
2 jaar zal zijn.

31-05-2021
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In afw achting van de door de curator te treffen handelingen, verw acht de
curator eind 2021 het faillissement op te heffen. Dit zal anders zijn, w anneer
bepaalde zaken niet in der minne geregeld kunnen w orden en procedures
noodzakelijk zijn.

01-03-2021
1

De curator kan nog geen duidelijkheid geven over de termijn van afw ikkeling
van het faillissement, mede gelet op het feit dat de bestuurder het
aanbieden van een akkoord heeft afgew ezen.

31-05-2021
2

10.3 Indiening volgend verslag
31-8-2021

10.4 Werkzaamheden overig

31-05-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

