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Algemene gegevens
Naam onderneming
W egenbouw bedrijf R.F. Oost Giethoorn B.V.
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Gegevens onderneming
Faillissementsnummer : C/18/14/277 F
Datum uitspraak : 7 oktober 2014
Curator : mr. P.T. Bakker
R-C : mr. L.T. de Jonge
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Activiteiten onderneming
De onderneming oefende een grond- w ater- en w egenbouw bedrijf uit in de
breedste zin van het w oord, w aarbij asfaltering, (her)bestrating, aanleg van
riolering, w egverbreding tot haar kerntaken behoorde.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2012

€ 4.360.783,00

€ -297.583,00

€ 38.687,00

2013

€ 2.513.146,00

€ -163.480,00

€ 145.865,00

2014

€ 1.002.475,00

€ -76.089,00

€ 181.023,00

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
5
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Boedelsaldo
21-06-2018
7

Boedelsaldo
€ 5.656,67

Verslagperiode
21-06-2018
7

van
20-3-2018
t/m
14-6-2018

20-12-2018
10

van
11-9-2018
t/m
16-12-2018

14-03-2019
11

van
17-12-2018
t/m
10-3-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

231,95 uur

9

1,10 uur

10

45,80 uur

11

8,70 uur

totaal

287,55 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In het afgelopen verslagperiode zijn er in totaal 2,40 uren aan dit faillissement
besteed. Hierboven genoemde aantal uren (231,95) is het totaal van de
bestede uren vanaf begin van het faillissement.
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Bestede uren in verslagperiode : 01:00 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 01:24 (I. Zenginer,
faillissementsmedew erker)
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

uren
uren
uren
uren
uren

Totaal : 10:18 (mr. P.T. Bakker, curator)
Totaal : 109:18 (mr. L.G. van Dijk)
totaal : 29:00 (mr. A. Gras)
Totaal : 61:45 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
Totaal : 21:36 (mr. E. Bijkerk)

Bestede uren in verslagperiode: 0,2 (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode: 0,90 (dhr. I. Zenginer,
faillissementsmedew erker)
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Bestede
Bestede
Bestede
Bestede

20-12-2018
10

uren
uren
uren
uren

in
in
in
in

verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode
verslagperiode

: 0,90 (curator)
: 1,00 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
: 5,60 (mr. L.G. van Dijk)
: 38,30 (mr. A. Gras)

(Verslag 18)
0,60 (curator)
1,10 (I. Zenginer, faillissementsmedew erker)
2,30 (mr. L.G. van Dijk)
4,70 (mr. A. Gras)
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
W egenbouw bedrijf R.F. Oost Giethoorn B.V. kent als bestuurder de heer R.F.
Oost. Sinds 28 september 2012 is een stichting, Stichting Administratiekantoor
W egenbouw bedrijf R.F. Oost Giethoorn B.V. enig aandeelhouder. De heer R.F.
Oost en diens broer, de heer A. Oost (sinds 26 september 2014) zijn daarvan
de bestuurders.
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De vennootschap kent tw ee vestigingen, een kantooradres aan huis bij haar
bestuurder in de gemeente Steenw ijkerland en een feitelijke bedrijfsvestiging
aan de Zeefbaan 19 te W inschoten, gemeente Oldambt. Aldaar is een
kantoorruimte, loods en achterliggend terrein, w elke gehuurd w ordt door
voormalig moeder vennootschap R.F. Oost Holding B.V..

1.2 Lopende procedures
Een procedure, zie onder 9.
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1.3 Verzekeringen
Lopen en w orden beëindigd
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1.4 Huur
Huur van het bedrijfspand is met toestemming rechter-commissaris beëindigd.
Afspraken w orden gemaakt om deze eerder over te dragen. Huur van
roerende zaken is door de verhuurder zelf per direct beëindigd.
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1.5 Oorzaak faillissement
(Verslag 1)
De oorzaak van het faillissement is onderw erp van nader onderzoek. Het
faillissement is op eigen verzoek uitgesproken. Vastgesteld kan w orden dat de
opbrengsten uit de opdrachten al enkele jaren terugliep en deze teruglopende
omzet al enkele jaren onvoldoende w aren om de kosten te dekken.
(Verslag 2)
Het onderzoek is voortgezet w aarbij ook de transactie(s) in 2011 w orden
onderzocht.
(Verslag 5)
Zie verder onder 7.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-06-2018
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Personeelsleden
5

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-10-2014

5

totaal

5

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Op 9 oktober 2014 is het personeel met toestemming van de rechtercommissaris ontslag aangezegd. Tevens is de intake door het UW V verzorgd.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Geen
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
n.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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Toelichting bedrijfsmiddelen
(Verslag 1)
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Geen. Bedrijfsmiddelen zouden in 2011 zijn verkocht en overgedragen aan
R.F. Oost Holding B.V. en w orden sindsdien van haar gehuurd. Deze transactie
en daarmee samenhangende rechtshandelingen zullen nog w orden
beoordeeld.
(Verslag 2)
Ter zake de financial lease bedrijfsbussen is de curator tot het oordeel
gekomen dat deze niet zijn overgedragen aan R.F. Oost Holding BV, maar tot
het vermogen van de failliet zijn blijven behoren. Aangezien daarop tw ee
pandrechten rusten van DLL en Rabobank en de vorderingen de w aarde van
de bedrijfsbussen overtreffen, heeft dit voor de boedel geen (directe)
betekenis. Zijn bevindingen heeft hij gedeeld met de advocaat van R.F. Oost
Holding BV.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
n.v.t.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
n.v.t.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Geringe voorraden zoals betonranden en kunststof buizen opgeslagen op het
achterliggend terrein, w elke zijn verpand. Onderhanden w erken tijdens de
eerste fase van het faillissement zijn afgerond.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
n.v.t.
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Immaterieel actief, zoals handelsnaam, klantenbestand, domeinnaam
w egenbouw bedrijfoost.nl.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie onder 6 doorstart
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
(Verslag1)
Blijkens eigen aangifte € 147.727,--. De daadw erkelijke stand bleek per datum
faillissement veel lager, zo’n € 81.031,07. Er bleken voor faillissement nog
aanzienlijke bedragen te zijn betaald.
€ 31.985,80 voldaan op boedelrekening. (Op bankrekening van de failliet is tot
19 oktober €6.782,54 ontvangen.)
(Verslag 2)
€ 43.889,80 is inmiddels voldaan op de boedelrekening door prefaillissementsdebiteuren. Ook zijn er betalingen op de bankrekening van de
failliet ontvangen.
Met toestemming van de bank als pandhouder w orden de bew eerdelijk
debiteuren geïnd tegen een vergoeding van de buitengerechtelijke kosten,
zijnde 10% van de opbrengst.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
(Verslag 2)
Er heeft onderzoek en overleg met de pandhouder plaatsgehad naar de
omvang en uitleg van een verpandingsverbod in de voorw aarden van de
Gemeente Oldambt, de grootste opdrachtgever van het w egenbouw bedrijf. Er
is geconcludeerd dat deze alleen verbintenisrechtelijke w erking heeft en de
boedel daarop geen beroep toekomt tegenover de pandhouder. Verder heeft
onderzoek plaats. Een enkele debiteur maakt aanspraak op verrekening.
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(Verslag 3)
De debiteuren hebben in totaal € 45.049,95 voldaan op de boedelrekening. Op
de bankrekening van de failliet bij de pandhouder Rabobank blijkt na datum
faillissement ook betalingen te zijn gedaan, vermoedelijk ter hoogte van €
10.583.23. Er resteert dan een bedrag ad € 16.323,18 te innen. Of die
debiteurenstand daadw erkelijk inbaar is, is onzeker. Een aantal debiteuren
beroept zich namelijk op verrekening met hun vorderingen op de failliet. Er zal
overleg plaatsvinden met de pandhouder of rechtsmaatregelen tegen de
resterende debiteuren zullen volgen, en zo ja w elke en onder w elke
voorw aarden.
(Verslag 4)
Met de Rabobank heeft overleg plaats over de resterende
inningsw erkzaamheden.
(Verslag 7)
Met de Rabobank als pandhouder is overeenstemming bereikt en heeft een
afrekening plaats gehad. Het enige punt dat rest zijn de genoemde
(afspraken) ter zake de inning van de resterende debiteurenposten. Daarbij is
ook de bestuurder betrokken. De curator spant zich in om met de Rabobank tot
overeenstemming te komen in de aankomende verslagperiode.
(Verslag 8)
De debiteureninning is beëindigd en afgew ikkeld met de Rabobank. De helft
van de nog openstaande debiteuren is niet inbaar gebleken w egens een
beroep op verrekening. De resterende vorderingen w erden inhoudelijk
gemotiveerd betw ist en w aren in omvang zo gering dat (gerechtelijke) inning
niet zou lonen.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 95.451,00
(Verslag 2)
€ 95.451,20, w aarvan uit hoofde rekening courant krediet € 81.231,20 en €
14.220,-- ter zake een afgegeven bankgarantie.
(Verslag 8)
De Rabobank heeft medegedeeld geen vorderingen meer te hebben.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Tw ee bedrijfsauto’s, Ford Transits, bij DLL
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(Verslag 2)
Het betrof een financial lease overeenkomst, ter zake w aarvoor de nakoming
een pandrecht is gevestigd op de genoemde bedrijfsauto’s. Deze zijn verkocht,
tegen betaling van een bedrag ad € 14.000,-- aan doorstarter Van der Flier. In
overleg met tw eede pandhouder Rabobank is besloten DLL als pandhouder “te
lossen”. In dat kader is aan DLL als eerste pandhouder € 5.129,80 is
overgemaakt. Het restant zal minus de boedelvergoeding toekomen aan de
Rabobank.
(Verslag 4)
Met de Rabobank heeft overleg plaats over de uitw inning van de zekerheden
en de afw ikkeling van haar positie.
(Verslag 5)
Aan de bank is een voorstel gedaan tot afw ikkeling van haar positie als
zekerheidsgerechtigde.
(Verslag 6)
De Rabobank heeft ingestemd met het voorstel. Met de Rabobank w ordt
gecorrespondeerd over de (verdere w ijze van) afw ikkeling van de debiteuren.
(Verslag 8)
De Rabobank heeft de curator bericht dat zij instemt met de afrekening en dat
er verder geen inningsw erkzaamheden hoeven te volgen gezien de
oninbaarheid van de debiteuren.

5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrechten op voorraden, inventaris, bedrijfsmiddelen en debiteuren.

21-06-2018
7

5.4 Separatistenpositie
Ja
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
nnb
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5.6 Retentierechten
geen bekend
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5.7 Reclamerechten
nnb
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Om de onderneming te behouden en het debiteurenrisico te beperken zijn met
toestemming van de rechter- commissaris de bedrijfsactiviteiten tot en met 28
oktober voortgezet ten einde enkele lopende opdrachten te voltooien. Een
positief bedrijfsresultaat is geprognosticeerd en komt w anneer gerealiseerd
toe aan de boedel.
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Opdrachtgever Gemeente Oldambt w as bereid daaraan mee te w erken. De
opdrachten zijn inmiddels afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging
(Verslag 1)
In het volgend verslag zal rekening en verantw oording w orden afgelegd.
(Verslag 2)
De bruto opbrengst van de w erkzaamheden bedraagt € 22.908,84, w aarop de
kosten nog in mindering dienen te w orden gebracht. In tegenstelling tot
hetgeen verw acht en vermeld w ordt in het eerste verslag kan nog geen
definitieve afrekening w orden opgemaakt. R.F. Oost Holding BV heeft
rekeningen gezonden voor het gebruik van het bedrijfspand, roerende zaken
en het verrichten van diensten. De curator heeft aangegeven niet in te
stemmen met betaling daarvan. Overleg daarover heeft plaats en zal in de
aankomende periode kunnen w orden besloten.
(Verslag 3)
Er is naar aanleiding van de betw isting geen inhoudelijke reactie meer
ontvangen en op korte termijn zal een definitieve afrekening volgen. De
verantw oording voor de boedelperiode zal naar verw achting volgen in het
aankomend verslag.
(Verslag 5)
Aan dit verslag is een staat van rekening en verantw oording gehecht. De
tijdelijke voortzetting heeft per saldo een positief resultaat opgeleverd van €
7.702,-(Verslag 7)
Met R.F. Oost Holding BV w ordt nog gecorrespondeerd over de afrekening van
de boedelperiode.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
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6.4 Beschrijving
Het immaterieel actief is verkocht aan de W inschoter onderneming Van der
Flier. Koper w ordt door de curator ook als doorstarter bezien. Zij heeft de
bedoeling om de onderneming voort te zetten en is voornemens om aan een
aantal w erknemers emplooi te bieden.
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6.5 Verantwoording
Aanvankelijk bleken er geen partijen geïnteresseerd in een doorstart; ook de
bestuurder de heer Oost voelde daarvoor niet. Na voortzetting van de
onderneming meldden zich enkele gegadigden die uiteindelijk in een (verkorte)
biedingsprocedure hun bod hebben uitgebracht.
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6.6 Opbrengst
€ 4.000,00
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6.7 Boedelbijdrage
n.v.t.
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Geen voorraadadministratie, projectenadministratie en administratie inzake
onderhandenw erk. Financiële administratie is tot en met de datum van
beëindiging van de activiteiten bijgew erkt.
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2010 tot en met 2013 tijdig gedeponeerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet vereist
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan de stortingsverplichting is voldaan
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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in onderzoek

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
in onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
(Verslag 2)
In opdracht van de curator heeft een extern deskundige administratief
onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn vragen en bevindingen naar
voren gekomen die met de bestuurder zullen w orden besproken.
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(Verslag 3)
De bestuurder heeft antw oorden gegeven, w aarna het onderzoek is
voortgezet. Dit zal op korte termijn zijn afgerond, w aarna de bevindingen met
de bestuurder w orden gedaan.
(Verslag 4)
De curator heeft zijn voorlopige bevindingen opgemaakt en gedeeld met de
bestuurder en om diens reactie gevraagd. Een advocaat heeft zich namens
bestuurder gemeld en aangegeven op korte termijn te zullen reageren.
(Verslag 5)
De advocaat van de bestuurder heeft recent schriftelijk gereageerd met een
uitgebreide brief met bijlagen. De curator beoordeelt die reactie en zal
binnenkort een besluit nemen over de verdere afw ikkeling.
(Verslag 11)
In een bespreking met de bestuurder en zijn advocaat zijn een aantal
bevindingen voorgelegd en nadere vragen gesteld. De bestuurder heeft
middels zijn advocaat een verlenging gevraagd van de termijn om te reageren.
(Verslag 12)
De reactie van de advocaat van de bestuurder is inmiddels ontvangen. Op
basis daarvan zal de curator zijn standpunt innemen.
(Verslag 14)
Het standpunt is bepaald en schriftelijk aan de advocaat en de bestuurder
medegedeeld. Bestuurder heeft daarop niet meer gereageerd.
(Verslag 15)
De bestuurder heeft in het geheel niet meer gereageerd. De curator zal in
overleg treden met de rechter-commissaris om nadere maatregelen te nemen.
(Verslag 17)
Inmiddels heeft de curator toestemming verkregen van de rechter-commissaris
om de bestuurder en de besloten vennootschap R.F. Oost Holding BV in rechte
te betrekken. Het ministerie van justitie heeft ten behoeve van de kosten van
de procedure een garantstelling afgegeven. De bestuurder en R.F. Oost
Holding zijn gedagvaard tegen de roldatum van 19 december 2018. Er is
beslag gelegd op de aan de bestuurder toebehorende onroerende zaken.

20-12-2018
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(Verslag 18)
Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft zich namens de bestuurder een
advocaat in de procedure gemeld. Tussen partijen w ordt thans overleg
gevoerd over de mogelijkheden van een minnelijke regeling. In afw achting
hiervan is aan de bestuurder uitstel verleend voor het indienen van de
conclusie van antw oord tot 27 maart 2019.

14-03-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 21.166,66

21-06-2018
7

(Verslag 2)
UW V € 18.016,22
(Verslag 6)
UW V € 21.166,66. W ijziging w egens nog niet ingediende, maar overgenomen
pensioenpremie verplichtingen.
Namens R.F. Oost Holding B.V. zijn vorderingen voor huur machines,
brandstofkosten, huur van het bedrijfspand aan de Zeefbaan te W inschoten
en management fee ingediend. Partijen corresponderen over de status
daarvan en R.F. Oost holding B.V. is om een nadere onderbouw ing gevraagd.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 51.909,00
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(Verslag 2)
€ 51.848,00 nog niet ingediend
(Verslag 3)
De fiscus heeft een vordering ad € 60.664 ingediend. W aarschijnlijk volgt nog
een vermindering van de vordering met een bedrag van € 8.755 vanw ege een
ambtshalve aanslag.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.941,37
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(Verslag 2)
€ 21.131,85 ingediend
(Verslag 3)
€ 21.131,85 ingediend
(Verslag 8)
€ 21.131,85 ingediend, € 3.809,52 nog niet ingediend

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 31.331,06

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
(Verslag 2)
39 ingediend, 29 nog niet ingediend.
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(Verslag 3)
41 ingediend, 29 nog niet ingediend.
(Verslag 4)
42 ingediend, 28 nog niet ingediend.
(Verslag 6)
43 ingediend, 28 nog niet ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 679.302,89
(Verslag 2)
€ 512.289,93 ingediend, € 161.282,46 nog niet ingediend
(Verslag 3)
€ 513.238,58 ingediend, € 161.282,46 nog niet ingediend
(Verslag 4)
€ 516.083,65 ingediend, € 157.536,24 nog niet ingediend
(Verslag 6)
€ 521.766,65 ingediend, € 157.536,24 nog niet ingediend

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van belang.
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9.2 Aard procedures
Loonvorderingsprocedure rechtbank Noord Nederland kamer voor
kantonzaken, conventie en reconventie.
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9.3 Stand procedures
Comparitie van partijen. Er is de kantonrechter om schorsing verzocht ten
einde te beoordelen en zo mogelijk te beëindigen.
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(Verslag 3)
Na bestudering van het dossier, overleg met de bestuurder en de w ederpartij
hebben partijen de rechtbank verzocht de procedure doorgehaald. De
procedure is daarop geroyeerd.
W erkzaamheden : Zie boven

9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Beoordeling van eigendom, debiteureninning, afrekening voortzetting
onderneming en rechtmatigheidsonderzoeken.
(Verslag 2)
Naar verw achting zal in het aankomend kw artaal de afrekening van de
voortzetting daadw erkelijk plaatsvinden en ook de
rechtmatigheidsonderzoeken kunnen w orden afgerond. Ter zake de verdere
aanpak van de debiteureninning zal overleg plaatshebben met de Rabobank
als pandhouder.
(Verslag 3)
De rechtmatigheidsbeoordeling, debiteureninning en afrekening van de
voortzetting zullen hun definitieve beslag krijgen.
(Verslag 4)
De curator zal de reactie van de bestuurder inzake rechtmatigheidskw esties
vernemen, en verw acht in overleg met de Rabobank tot een afrekening te
gaan komen. Of aan crediteuren een uitkering volgt zal eerst na afw ikkeling
van voornoemde kw esties blijken.

21-06-2018
7

(Verslag 5)
Zie boven. Naar aanleiding van de reactie van de bestuurder zal een beslissing
volgen inzake de rechtmatigheidsvraagstukken. Zo met de Rabobank
overeenstemming w ordt bereikt over de voorgestelde afrekening, zal de
boedel aan haar kunnen uitkeren.
(Verslag 7)
Zie onder 4.2 over de afw ikkeling van de resterende debiteurenposten. Tevens
zal over de rechtmatigheidsvraagstukken met de bestuurder w orden
voortgezet.
(Verslag 8)
Met de bestuurder zullen de resterende rechtmatigheidsvragen en
boedelperiode w orden besproken.
(Verslag 9)
Het overleg inzake de vraagstukken heeft nog niet plaats kunnen vinden en
zal binnen afzienbare termijn plaatshebben.
(Verslag 11)
De reactie van de bestuurder op de voorgelegde vragen w ordt vooralsnog
afgew acht.
(Verslag 12)
Zie onder 7, rechtmatigheid. Er zal een standpunt w orden ingenomen.
(Verslag 14)
Curator beraadt zich over te nemen stappen.
(Verslag 16)
Overleg over aanpak met rechter-commissaris.

18-09-2018
9

(Verslag 17)
De procedure zal nu eerst w orden gevoerd. Afhankelijk van de uitkomst
hiervan zal een inschatting kunnen w orden gemaakt op w elke w ijze en in
w elke termijn het faillissement zal kunnen w orden afgew ikkeld.

20-12-2018
10

(Verslag 18)
In de komende verslagperiode zal het overleg met de bestuurder w orden
voortgezet. De resterende duur en w ijze van afw ikkeling van het
faillissement zijn afhankelijk van de uitkomst van dit overleg.

14-03-2019
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend, maar conform het faillissementsdraaiboek van BENK
Advocaten.

21-06-2018
7

(Verslag 17)
Zie in dit kader 10.2

20-12-2018
10

10.3 Indiening volgend verslag
14-6-2019

14-03-2019
11

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

