Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

6

Datum:

13-02-2018

Insolventienummer:

F.18/15/35

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000904:F001

Datum uitspraak:

10-02-2015

Curator:

mr. P. van Rossum

R-C:

mr. P Molema

Algemeen
Gegevens onderneming
Hof en Frieling BV, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan de Michael
Strogoffstraat 1 te (7821 AL) Emmen.
Activiteiten onderneming
In het handelsregister is aangegeven het vervaardigen van metalen constructiewerken en
delen daarvan, groothandel in ijzer- en metaalwaren, staalconstructiebedrijf, groothandel in
staal, montage van staalconstructieplaten etc. Tevens aluminiumconstructies.
Omzetgegevens
Jaarrekening 2012:
2011: € 2.079.816,-- netto omzet
2012: € 2.523.523,-- netto omzet

Personeel gemiddeld aantal
26
Saldo einde verslagperiode
€ 207.931,66
€ 184.073,62
€ 187.175,37
€ 229.838,63
€ 171.567,84
€ 131.678,24
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€ 131.844,26
€ 132.066,56
Verslagperiode
22 oktober 2015 t/m 17 februari 2016
18 februari 2016 t/m 29 mei 2016
30 mei 2016 t/m 21 september 2016
22 september 2016 t/m 27 december 2016
28 december 2016 t/m 4 april 2017
5 april 2017 t/m 25 juli 2017
26 juli t/m 1 november 2017
2 november 2017 t/m 12 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
2015
mr. P. van Rossum:1,5 uur
mw. mr. J. Haarsma: 1,6 uur
mw. T. Bravenboer: 0,7 uur
mw. K. Arends: 0,3 uur
2016:
Mr. P. van Rossum: 2,8 uur
Mw. mr. J. Haarsma: 2,5 uur
Mw. T. Bravenboer: 1,1 uur
Mw. K. Arends: 3,8 uur

mr. P. van Rossum: 10,5 uur
mw. mr. J. Haarsma: 8,9 uur
mw.T. Bravenboer: 0,5 uur
Mw. K. Arends: 6,3 uur
mr. P. van Rossum: 3,2 uur
mw. mr. J. Haarsma: 2,2 uur
mw. T. Bravenboer: 1,2 uur
mw. K. Arends: 0,4 uur
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mr. P. van Rossum: 14,4 uur
mw. mr. J. Haarsma: 4,5 uur
mw. T. Bravenboer: 0,4 uur
mw. K. Arends: 2,05 uur
2016:
mr. P. van Rossum: 0,0 uur
mw. mr. J. Haarsma: 2,8 uur
2017:
mr. P. van Rossum: 1,4 uur
mw. mr. J. Haarsma: 2,2 uur
mr. P van Rossum: 3,9 uur
mw. mr. J. Haarsma: 12,5 uur
mw. T. Bravenboer: 0,5 uur
mr. P. van Rossum: 2,1 uur
mw. mr. J. Haarsma: 4,9 uur
mw. mr. J. Haarsma: 1,0 uur
mw. T. Bravenboer: 0,2 uur
Bestede uren totaal
2015:
mr. P. van Rossum: 189,0 uur
mw. mr. J. Haarsma: 28,5 uur
mw. T. Bravenboer: 25,4 uur
mw. K. Arends: 25,9 uur
mw. I.M. Weerman: 6,7 uur
2016:
Mr. P. van Rossum: 2,8 uur
Mw. mr. J. Haarsma: 2,5 uur
Mw. T. Bravenboer: 1,1 uur
Mw. K. Arends: 3,8 uur

2016:
mr. P. van Rossum: 13,3 uur
mw. mr. J. Haarsma: 11,4 uur
mw. T. Bravenboer: 1,6 uur
mw. K. Arends: 10,1 uur
2016:
mr. P. van Rossum: 16,5 uur
mw. mr. J. Haarsma: 13,6 uur
mw. T. Bravenboer: 2,8 uur
mw. K. Arends: 10,5 uur
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2016:
mr. P. van Rossum: 30,9 uur
mw. mr. J. Haarsma: 18,1 uur
mw. T. Bravenboer: 3,2 uur
mw. K. Arends: 12,55 uur
2016:
mr. P. van Rossum: 30,9 uur
mw. mr. J. Haarsma: 20,9 uur
mw. T. Bravenboer: 3,2 uur
mw. K. Arends: 12,55 uur
2017:
mr. P. van Rossum: 1,4 uur
mw. mr. J. Haarsma: 2,2 uur
2017:
mr. P. van Rossum: 5,3 uur
mw. mr. J. Haarsma: 14,7 uur
mw. T. Bravenboer: 0,5 uur
2017:
mr. P. van Rossum: 7,4 uur
mw. mr. J. Haarsma: 19,6 uur
mw. T. Bravenboer: 0,5 uur
2017:
mr. P. van Rossum: 7,4 uur
mw. mr. J. Haarsma: 20,6 uur
mw. T. Bravenboer: 0,7 uur
Toelichting
Dit is het vierde openbaar verslag.
NB: dit is het vijfde openbare verslag.
NB: dit is het zesde openbare verslag
NB: dit is het zevende openbare verslag
NB: dit is het achtste openbare verslag
NB: dit is het negende openbare verslag
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NB: dit is het tiende openbare verslag
NB: dit is het elfde openbare verslag

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Bestuurder is Banus en Middeljans Holding BV, tevens gevestigd aan de Michael
Strogoffstraat 1 te (7821 AL) Emmen. Enig aandeelhouder en bestuurder van Banus en
Middeljans Holding BV is A.J.F. Geertjes BV. Van laatstgenoemde besloten vennootschap is
de heer A.J.F. Geertjes enig bestuurder en aandeelhouder.

1.2

Winst en verlies
Jaarrekening 2012:
2011: € 665.170,-- negatief netto resultaat
2012: € 851.367,-- negatief netto resultaat

1.3

Balanstotaal
Jaarrekening 2012:
2011: € 775.533,-2012: € 1.041.064,--

1.4

Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Er zijn een aantal polissen afgesloten bij Interpolis: Bedrijven Compact polis, een
ziekteverzuim polis, en een WGA verzekering collectief en een Collectieve
2QJHYDOOHQYHU]HNHULQJ'HYHU]HNHULQJHQZRUGHQRSJH]HJG'HYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJG

1.6

Huur
De bestuurder, Banus en Middeljans Holding BV, is huurder van de Michael Strogoffstraat 3 te
Emmen. Hof en Frieling BV huurde een (deel van) de Michael Strogoffstraat 3 van de holding.
De huur moet nog worden opgezegd. De huur wordt met wederzijds goedvinden uiterlijk per
10 juli 2015EHsLQGLJG
Tevens is Banus en Middeljans Holding BV verhuurder van het pand aan de Michael
Strogoffstraat 1 te Emmen. De huur moet nog worden opgezegd. De huur wordt met
wederzijds goedvinden uiterlijk per 10 juli 2015EHsLQGLJG

Pagina 5 van 19

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
1.7

6

Datum:

13-02-2018

Oorzaak faillissement
De liquiditeitspositie van het bedrijf was erg slecht. Nieuwe financiers werden er niet
gevonden. Voorts wilde de bank het krediet niet verruimen. Door de slechte liquiditeitspositie
konden de lopende kosten, waaronder het salaris van het personeel, niet meer worden
betaald. De directie was genoodzaakt om het faillissement aan te vragen. Alvorens het
faillissement werd uitgesproken op eigen verzoek werd het faillissement uitgesproken op
verzoek van de Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
31

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
In het handelsregister is aangegeven dat er sprake is van 23 werkzame personen.

2.3

Datum ontslagaanzegging
16 februari 2015.

2.4

Werkzaamheden
Bespreking met de bestuurder, correspondentie met de rechter-commissaris, correspondentie,
(telefonisch) overleg met het UWV en het FNV, opstellen ontslagbrieven en intekenlijst,
bijeenkomst met het personeel/UWV/FNV. Voor het overige algemene correspondentie en
(telefonisch) overleg met werknemers.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
--

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
--

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
--

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
--
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Onroerende zaken: Werkzaamheden
--

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Hiervoor verwijs ik u naar het taxatierapport van NTAB d.d. 12 februari 2015 (bijlage).
Daarnaast is nog een voertuig aangetroffen en verkocht aan een oud werknemer van failliet.
Het voertuig betreft een Chevrolet EXTCAB P.U. C1500 van het bouwjaar 1991 met het
kenteken VN-21-SP. De auto heeft circa 276580 mijl gelopen en heeft een groot aantal
gebreken.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht voor een bedrag van in totaal € 194.000,00
exclusief BTW (€ 234.740,00 inclusief BTW). De verdeling is als volgt:
Opbrengst inventaris: € 144.386,00 ex BTW
Opbrengst rollend materieel: € 22.892,00 ex BTW
Opbrengst voorraad: € 26.722,00 ex BTW
Opbrengst Chevrolet: € 300,--

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Met de Rabobank is, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen betreffende de voorraad, inventaris en voertuigen.
Wat betreft de inventaris wordt nog opgemerkt dat het bodemvoorrecht van de belastingdienst
voor gaat.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Ja: vordering fiscus betreffende omzetbelasting ad. € 100.912,00, en een vordering
betreffende loonheffingen ad € 71.086,00.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Besprekingen met de bestuurders en een aantal werknemers, bestudering ontvangen stukken
van de Rabobank en de vordering van de belastingdienst, correspondentie en (telefonisch)
overleg met de Rabobank. Onderzoek te verkopen actief. Afstemming met taxateur en
SRWHQWLsOHNRSHUV9HHOYXOGLJFRQWDFWPHWPHHUGHUHEHODQJVWHOOHQGHSDUWLMHQ
onderhandelingen met partijen die de onderneming wilden doorstarten, kopers,
correspondentie met de rechter-commissaris, opstellen activa overeenkomst en leveren van
actief. De afrekening met de Rabobank dient nog plaats te vinden.
De afrekening met de Rabobank heeft inmiddels plaatsgevonden: er is een bedrag ter hoogte
van € 44.923,-- voldaan aan de Rabobank. De opbrengst van de inventaris valt onder het
bodemvoorrecht van de belastingdienst. De berekening van het af te dragen bedrag is dan als
volgt: € 22.892,00 + € 26.722,00 + € 300,00 = € 49.914 -/- 10 % boedelbijdrage (€ 4.991,00) =
€ 44.923,00. Nu de afrekening heeft plaatsgevonden zijn de werkzaamheden afgerond.
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Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Wat betreft de voorraad verwijs ik u naar het taxatierapport van NTAB d.d. 12 februari 2015
(bijlage).

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
De opbrengst van de voorraad bedraagt € 26.722,00 ex BTW. Zoals aangegeven in onderdeel
3.7 van dit verslag zijn de bedrijfsmiddelen en voorraad verkocht voor een bedrag van in totaal
€ 234.740,-- inclusief BTW.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Met de Rabobank is, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen betreffende de voorraad, inventaris en voertuigen.
Wat betreft de inventaris wordt nog opgemerkt dat het bodemvoorrecht van de belastingdienst
voor gaat.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Besprekingen met de bestuurders en een aantal werknemers, bestudering ontvangen stukken
van de Rabobank en de vordering van de belastingdienst, correspondentie en (telefonisch)
RYHUOHJPHWGH5DEREDQN$IVWHPPLQJPHWWD[DWHXUHQSRWHQWLsOHNRSHUV%HVWXGHUHQYDQ
onderhanden werk/contracten en dit bespreken/afstemmen met werknemers en directie.
(telefonisch) Overleg met opdrachtgevers. Afrekening met de Rabobank: voor meer informatie
verwijs ik u naar onderdeel 3.10 van dit verslag. De werkzaamheden zijn afgerond.
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Andere activa: Beschrijving
Wat betreft het onderhanden werk verwijs ik naar de bijlage ³overzicht lopende werken nog af
te werken projecten´(bijlage).
Een groot aantal opdrachtgevers was nog in afwachting van de (mogelijke) levering van staal
en aluminium producten door Hof & Frieling. De curator heeft met de directie en personeel van
Hof & Frieling een inventarisatie gemaakt welke producten nog aan de opdrachtgevers konden
worden geleverd. Producten waren aanwezig op de locatie van Hof & Frieling te Emmen en
twee conservering en coating bedrijven te Hoogeveen en Kampen. Onderzocht is de status
van de nog te leveren goederen. Daarbij is overleg gevoerd met de conservering en coating
bedrijven.
De werknemers (projectleiders) hebben een calculatie gemaakt aangaande de door de
opdrachtgevers nog te betalen bedragen voor de nog te leveren producten. Hierbij is rekening
gehouden met het feit dat goederen niet altijd volledig conform de opdracht konden worden
geleverd. De curator heeft dit afgestemd met de werknemers en de conservering en coating
bedrijven en heeft de producten na betaling geleverd aan de opdrachtgevers. De uitgifte moest
VQHOHQHIILFLsQWSODDWVYLQGHQRPGDWGHSURGXFWHQRQGHUGHHO]LMQYDQHHQRPYDQJULMNHU
bouwproject waarbij termijnen en planning van groot belang zijn (Wildlands, dierentuin
Emmen).
Alle producten zijn inmiddels uitgeleverd. Een van de bedrijven dient nog
€ 11.343,75 te voldoen op de boedelrekening. Na ontvangst van laatstgenoemd bedrag zijn de
werkzaamheden afgerond. Voornoemd bedrag is ontvangen op de boedelrekening: de
werkzaamheden zijn afgerond.
Daarnaast heeft Nuon een restitutie voldaan op de boedelrekening.

Waterleidingmaatschappij Drenthe BV heeft een drietal bedragen overgemaakt op de
boedelrekening.
Kasgeld.
3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Projecten: € 55.811,25
Nuon: € 10.648,39
Waterleidingmaatschappij Drenthe BV: € 133,90
Kasgeld minus stortingskosten: € 8,46

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Hiervoor verwijs ik u naar onderdeel 3.15 van dit verslag.
Correspondentie met waterleidingmaatschappij Drenthe BV. De werkzaamheden zijn
afgerond.
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Afstorten kasgeld: de werkzaamheden zijn afgerond.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
Hierbij treft u een overzicht aan van de openstaande debiteuren (bijlage). In totaal gaat het om
een bedrag van ongeveer € 650.000,--.

4.2

Opbrengst
€ 30.623,89
Op dit moment is er in totaal een bedrag van € 153.103,29 ontvangen op zowel de
boedelrekening als de rekening van failliet bij de Rabobank.
Een tweetal debiteuren hebben (een deel van) de vordering voldaan op de boedelrekening. Op
dit moment is er in totaal een bedrag van € 195.530,74 ontvangen op zowel de boedelrekening
als de rekening van failliet bij de Rabobank.
Op dit moment is er in totaal een bedrag ter hoogte van € 196.722,59 ontvangen op zowel de
boedelrekening als de rekening van failliet bij de Rabobank.
Tot op heden is in totaal € 237.669,09 ontvangen op de boedelrekening.

4.3

Boedelbijdrage
De Rabobank heeft aangegeven (voor zover de debiteuren onder het pandrecht van de bank
vallen) zelf de tot uitwinning van de debiteuren over te gaan op basis van het pandrecht. De
Rabobank heeft uiteindelijk besloten om niet zelf tot uitwinning over te gaan en aan de curator
YHU]RFKWRPGHGHELWHXUHQWHLQFDVVHUHQ'HERHGHOELMGUDJHLVYDQGHJHwQFDVVHHUGH
bedragen, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris.
De vordering van de Rabobank is volledig voldaan door verkoop van het onroerend
goed in het faillissement Banus en Middeljans Holding B.V. Dit betekent dat het
pandrecht van de Rabobank is komen te vervallen.
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Werkzaamheden
Besprekingen met de bestuurder en enkele werknemers, bestudering ontvangen stukken van
de Rabobank, (telefonisch) overleg/afstemming met de Rabobank over de uitwinning van de
debiteuren. Onderzoek/bestuderen contracten en algemene voorwaarden van opdrachtgevers
i.v.m. verpandingverbod. Bestuderen stukken inzake de debiteuren.
Correspondentie met debiteuren. Een aantal goederen zijn nog uitgeleverd nadat de
betreffende debiteur het openstaande bedrag heeft voldaan. Hiertoe heeft de curator overleg
gevoerd met de debiteuren en werknemers van Hof en Frieling BV. Overleg met de Rabobank.
De debiteuren zijn aangeschreven en zijn verzocht tot betaling over te gaan. Een vijftal
crediteuren heeft de vordering voldaan op de boedelrekening. Voorts betwisten een aantal
debiteuren de vordering (gedeeltelijk) en beroepen zich op verrekening. De reacties van de
debiteuren moeten worden besproken met de directie van failliet.
Er heeft een eerste afrekening met de Rabobank plaatsgevonden over de reeds
JHwQFDVVHHUGHEHGUDJHQ+HWEHWUHIWHHQEHUHNHQLQJYDQKHWDDQGHEDQNWRHNRPHQGHEHGUDJ
per 9 maart 2016. Op de boedelrekening is in totaal een bedrag ter hoogte van € 150.352,92
RQWYDQJHQLQ]DNHSUpIDLOOLVVHPHQWVGHELWHXUHQ'DDUQDDVWLVRSGHEDQNUHNHQLQJYDQIDLOOLHW
een bedrag ter hoogte van in totaal € 2.964,50 ontvangen.
De berekening van het aan de Rabobank toekomende bedrag is dan als volgt:
€ 150.352,96 -/- € 15.035,30 (boedelbijdrage 10%) -/- € 296,45 (boedelbijdrage 10%) -/- €
3.219,67 (btw over boedelbijdrage) = € 131.801,54 te voldoen aan de Rabobank inzake
DIGUDFKWJHwQFDVVHHUGHGHELWHXUHQ
Voornoemd bedrag is reeds overgemaakt.
Op 26 mei 2016 heeft er een bespreking met de bestuurder, de heer Geertjes,
plaatsgevonden.
De curator heeft een aantal facturen opgevraagd bij de heer Geertjes, dit ter onderbouwing
van vorderingen. Op 12 oktober 2016 heeft de curator een bespreking gepland met de heer
Moorlag, destijds projectleider bij Hof en Frieling BV, teneinde de betwiste vorderingen te
bespreken.
Naar aanleiding van de bespreking met de heer Moorlag, afstemming met Reef Infra en de
Rabobank heeft betaling plaatsgevonden door debiteur Reef Infra van het bedrag ad. €
41.610,70. Daarnaast heeft een andere debiteur de restantvordering voldaan op de
ERHGHOUHNHQLQJ$DQHHQDDQWDODQGHUHGHELWHXUHQ]LMQRSKXQYHU]RHNNRSLHsQYDQIDFWXUHQ
verzonden. Hierop heeft nog geen betaling plaatsgevonden.
De debiteuren die de factuur nog niet hebben voldaan en de vordering (gedeeltelijk) betwisten
worden nog nader besproken met de heer Moorlag en mogelijk andere voormalige
werknemers/projectleiders van Hof en Frieling.
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Een van de debiteuren heeft de vordering ad. € 1.191,85 voldaan op de boedelrekening. Op
verzoek van een tweede debiteur is extra informatie verzonden betreffende de openstaande
facturen. De facturen zijn echter nog niet voldaan. Andere debiteuren betwisten de facturen
met daarbij de vermelding dat de werkzaamheden niet naar behoren zijn uitgevoerd en dat zij
daardoor schade hebben geleden en extra kosten hebben moeten maken. Zij beroepen zich
op verrekening van de schade met de openstaande facturen. De curator zal nu alvorens
verdere actie te ondernemen alle openstaande debiteuren bespreken met de Rabobank en
voormalig projectleiders van failliet.
De vordering van de Rabobank is volledig voldaan door verkoop van het onroerend goed in het
faillissement van Banus & Middeljans Holding BV. De financiering van de Rabobank had
betrekking op zowel Hof en Frieling BV als Banus & Middeljans Holding BV. Nu de volledige
vordering van de Rabobank is voldaan is er geen sprake meer van een pandrecht op
debiteuren.
Enkele debiteuren zijn besproken met een voormalige projectleider van failliet. Verder heeft de
curator een analyse gemaakt van de inhoudelijke betwistingen van debiteuren. De curator zal
nu een afweging maken om procedures te starten inzake een aantal (omvangrijke) debiteuren.

De curator zal alvorens er een procedure gestart wordt contact opnemen met de debiteuren
teneinde buitengerechtelijk een oplossing te vinden.
De openstaande betwiste debiteuren zullen tevens worden besproken met de voormalig
projectleiders en accountmanager van Hof en Frieling B.V. teneinde te onderzoeken in
hoeverre de vorderingen terecht betwist zijn. Verder zal worden onderzocht in hoeverre
een incassoprocedure tot succes zal kunnen leiden.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De Rabobank Emmen-Coevorden heeft bij brief van 12 februari 2015 aangegeven dat de bank
een bedrag van € 308.943,31 te vorderen heeft van failliet.
De Rabobank heeft per emailbericht van 6 april 2016 aangegeven dat de restantvordering op
dit moment € 147.829,80 bedraagt.
De Rabobank Emmen-Coevorden heeft per e-mailbericht van 12 juni 2017 aangegeven dat de
restantvordering op dat moment € 131.104,61 bedraagt. Zoals aangegeven in onderdeel 4.4
van dit verslag is de restantvordering van de Rabobank volledig voldaan door de verkoop van
het onroerend goed in het faillissement van Banus & Middeljans Holding BV.

5.2

Leasecontracten
Tot op heden geen leasecontracten aangetroffen.
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Beschrijving zekerheden
De Rabobank Emmen-Coevorden heeft aangegeven dat zij onder andere de volgende
zekerheden heeft bedongen: verpanding van vorderingen inclusief intercompanyvorderingen,
verpanding inventaris en bedrijfsuitrusting waaronder het wagenpark en de voorraden en een
hoofdelijke aansprakelijkheid van Banus en Middeljans Holding BV. Daarnaast heeft de
Rabobank Emmen-Coevorden nog een hypothecaire inschrijving op het registergoed aan de
Michael Strogoffstraat 1 te Emmen.

5.4

Separatistenpositie
--

5.5

Boedelbijdragen
Met de Rabobank is, onder voorbehoud van toestemming van de rechter-commissaris, een
boedelbijdrage van 10% overeengekomen betreffende de voorraad, inventaris en voertuigen.
Wat betreft de inventaris wordt nog opgemerkt dat het bodemvoorrecht van de belastingdienst
voor gaat.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Een groot aantal crediteuren heeft aangegeven dat zij een beroep doen op een
eigendomsvoorbehoud. De curator heeft deze stukken bestudeerd en eventueel samen met
een aantal werknemers gekeken of de goederen nog aanwezig zijn. In een aantal gevallen
was dit zo: deze goederen zijn ingenomen/opgehaald door de betreffende crediteuren. Voor
het overige is niet gebleken (voor zover er een rechtsgeldig beroep op een
eigendomsvoorbehoud kon worden gedaan) dat de goederen nog aanwezig waren. De
crediteuren zijn bericht ten aanzien van het vorenstaande.

5.7

Retentierechten
--

5.8

Reclamerechten
--
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Werkzaamheden
Bestudering stukken ontvangen van de Rabobank en (telefonisch) overleg, correspondentie
met de Rabobank over de uitwinning van de zekerheden. Bestuderen stukken van de bank
inzake de overgang van de Friesland Bank naar de Rabobank in verband met de vordering en
eventueel gevestigde zekerheden. Onderzoek/bestuderen contracten en algemene
voorwaarden van opdrachtgevers i.v.m. verpandingverbod.
Bestudering ontvangen stukken van crediteuren met betrekking tot eigendomsvoorbehoud,
onderzoek naar aanwezigheid goederen, afstemming met werknemers van failliet, (telefonisch)
overleg, correspondentie met de betreffende crediteuren.
Zoals aangegeven in onderdeel 3.7 zijn de bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht voor
een bedrag van in totaal € 194.000,00 exclusief BTW (€ 234.740,00 inclusief BTW). De
verdeling is als volgt:
Opbrengst inventaris: € 144.386,00 ex BTW
Opbrengst rollend materieel: € 22.892,00 ex BTW
Opbrengst voorraad: € 26.722,00 ex BTW
Opbrengst Chevrolet: € 300,-Voorts heeft de fiscus vorderingen betreffende omzetbelasting ad. € 100.912,00, en een
vordering betreffende loonheffingen ad € 71.086,00. De opbrengst van de inventaris valt onder
het bodemvoorrecht van de belastingdienst. Gezien het vorenstaande is de berekening van de
afdracht aan de Rabobank als volgt: € 22.892,00 + € 26.722,00 + € 300,00= € 49.914 -/- 10%
boedelbijdrage (€ 4.991,00) = € 44.923,00. De betaling voor voornoemd bedrag is ter
autorisatie klaargezet voor de rechter-commissaris. De betaling is inmiddels verricht.
Thans dienen alleen een afrekening plaats te vinden over de ontvangen betalingen van
debiteuren. Op dit moment is dit nog niet aan de orde.

'HHHUVWHDIUHNHQLQJWHQDDQ]LHQYDQGHUHHGVJHwQFDVVHHUGHEHGUDJHQKHHIWUHHGV
plaatsgevonden. Voor meer informatie over deze afrekening verwijs ik u naar onderdeel 4.4.
van dit verslag.
Met betrekking tot de debiteuren heeft in juni 2017 nogmaals een afrekening plaatsgevonden
ten aanzien van de ontvangen bedragen van debiteuren: er is nog een bedrag van € 40.175,07
voldaan aan de Rabobank Emmen-Coevorden. Ten aanzien van de debiteuren is thans in zijn
JHKHHODIJHUHNHQGRYHUGHWRWQXWRHJHwQFDVVHHUGHEHGUDJHQ9RRUWVKHHIWHU
correspondentie plaatsgevonden ten aanzien van de voldoening van de restschuld van de
Rabobank door de verkoop van het onroerend goed in het faillissement van Banus &
Middeljans Holding BV. De werkzaamheden zijn thans afgerond.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
'HZHUN]DDPKHGHQZDUHQUHHGVZHNHQYRRUKHWIDLOOLVVHPHQWEHsLQGLJG(UGLHQGHQHFKWHU
nog wel een groot aantal gereed zijnde producten te worden uitgeleverd aan opdrachtgevers.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
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Voortzetten: Werkzaamheden
--

6.4

Doorstart: Beschrijving
Er hebben besprekingen met verschillende partijen plaatsgevonden aangaande een doorstart.
Uiteindelijk is door de rechter commissaris toestemming verleend voor een doorstart onder
bepaalde voorwaarden. De koper/doorstartende partij heeft echter op laatste moment besloten
om niet te kopen/door te starten. Daarna hebben er nog verscheidene besprekingen
plaatsgevonden over een mogelijke doorstart. Uiteindelijk is een doorstart niet gelukt.

6.5

Doorstart: Verantwoording
--

6.6

Doorstart: Opbrengst
--

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
--

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn afgerond.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

7.2

Depot jaarrekeningen
In het handelsregister is aangegeven dat de jaarrekening over boekjaar 2012 is gedeponeerd
op 29 november 2013.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Geen, bij de jaarrekening 2012 zit een samenstellingsverklaring waarin is aangegeven dat de
MDDUUHNHQLQJLVRSJHVWHOGRQGHUWRHSDVVLQJYDQGHJURQGVODJHQYRRUILQDQFLsOHYHUVODJJHYLQJ
zoals opgenomen in titel 9 boek 2 BW. De werkzaamheden van de accountant bestonden
KRRIG]DNHOLMNXLWKHWYHU]DPHOHQYHUZHUNHQUXEULFHUHQHQVDPHQYDWWHQYDQILQDQFLsOH
gegevens.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Wordt nog onderzocht.
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Onbehoorlijk bestuur
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

7.6

Paulianeus handelen
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

7.7

Werkzaamheden
Bespreking met de bestuurder, bestudering jaarrekening.
Op 26 mei 2016 heeft er een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, de heer Geertjes.
De curator heeft nadere informatie ontvangen van de heer Geertjes. Voorts is de jaarrekening
van 2013 opgevraagd bij de accountant (BDO). Na ontvangst van deze jaarrekening kan nader
onderzoek plaatsvinden.
De jaarrekening is tot op heden nog niet ontvangen. De curator zal BDO Accountants
nogmaals verzoeken de benodigde stukken, waaronder de jaarrekening over 2013, aan te
leveren.
De heer Arkema van BDO accountants heeft medegedeeld dat de jaarrekening van 2013 niet
gereed is. De bestuurder was in de veronderstelling dat deze jaarrekening wel gereed zou zijn.
De curator zal het vorenstaande bespreken met de bestuurder.
De curator heeft in een bespreking met de bestuurder kenbaar gemaakt dat er nog geen
jaarrekening is van 2013. De bestuurder heeft naar aanleiding van deze bespreking opdracht
gegeven aan BDO accountants om de jaarrekening over 2013 alsnog op te maken.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
UWV: € 264.145,76

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 483.546,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
€ 189.551,83.

8.4

Andere pref. crediteuren
BP Cards: € 73,11
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Aantal concurrente crediteuren
208. Bijlage : overzicht van voorlopig erkende crediteuren.
151. zie bijlage

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.635.621,40
€ 1.474.981,56
€ 1.479.466,21
€ 1.387.907,28

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.
Bij de huidige stand van zaken kan er geen uitdeling plaatsvinden aan de crediteuren gezien
de hoogte van de boedelvorderingen en het saldo van de boedelrekening.

8.8

Werkzaamheden
$DQVFKULMYHQEHNHQGHFUHGLWHXUHQYHULILsUHQYRUGHULQJHQRYHULJHFRUUHVSRQGHQWLHPHW
crediteuren, opstellen overzicht voorlopig erkende crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
--

9.2

Aard procedures
--

9.3

Stand procedures
--

9.4

Werkzaamheden
--
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10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Datum:

13-02-2018

Op dit moment nog onbekend.
10.2

Plan van aanpak
- Onderzoek naar administratie en rechtshandelingen voor faillissement
- Incasseren debiteuren

Ten aanzien van de debiteuren zal de curator alvorens er een procedure gestart wordt contact
opnemen met de debiteuren teneinde buitengerechtelijk een oplossing te vinden.
De openstaande betwiste debiteuren zullen tevens worden besproken met de voormalig
projectleiders en accountmanager van Hof en Frieling B.V. teneinde te onderzoeken in
hoeverre de vorderingen terecht betwist zijn. Verder zal worden onderzocht in hoeverre
een incassoprocedure tot succes zal kunnen leiden.
10.3

Indiening volgend verslag
Uiterlijk 18 mei 2016.

Uiterlijk 30 augustus 2016
Uiterlijk 22 december 2016.
Uiterlijk 28 maart 2017.
Uiterlijk 4 juli 2017
Uiterlijk 26 oktober 2017
Uiterlijk 2 februari 2018
Uiterlijk 13 mei 2018
10.4

Werkzaamheden
- Trachten te verkopen van het actief: deze werkzaamheden zijn afgerond.
%HsLQGLJHQYHU]HNHULQJHQGH]HZHUN]DDPKHGHQ]LMQEHsLQGLJG
9HULILsUHQFUHGLWHXUHQ
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Werkzaamheden ten aanzien van het incasseren van de debiteuren, voorts heeft er op 26 mei
2016 een bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, de heer Geertjes.
Zoals aangegeven in onderdeel 4.4 van dit verslag heeft de curator een aantal facturen
opgevraagd bij de heer Geertjes, dit ter onderbouwing van vorderingen. Voorts is een afspraak
gemaakt met een voormalig projectleider bij Hof en Frieling BV, teneinde de betwiste
vorderingen te bespreken.
Ten slotte is de jaarrekening over 2013 opgevraagd bij de accountant.
De bespreking met de voormalig projectleider van failliet heeft plaatsgevonden. Naar
aanleiding van deze bespreking zijn een aantal debiteuren nogmaals aangeschreven, en is er
een schikking getroffen met een van de debiteuren.
Werkzaamheden ten aanzien van het incasseren van de openstaande debiteuren.
Werkzaamheden ten aanzien van de debiteuren en onderzoek naar de rechtshandelingen voor
faillissement.
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