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Algemene gegevens
Naam onderneming
Rademakers Gieterij B.V.
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Gegevens onderneming
Rademakers Gieterij B.V. (hierna: "Rademakers") is een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid. Zij is gevestigd te (7891 GA) Klazienaveen
aan de Langestraat 12.
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Activiteiten onderneming
Rademakers houdt zich bezig met de productie en verkoop van gietijzeren
producten, w aaronder machineonderdelen en putdeksels.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2020

€ 16.453.000,00

€ -1.696.000,00

€ 4.994.000,00

2018

€ 18.941.000,00

€ -1.134.000,00

€ 7.173.000,00

2019

€ 17.328.000,00

€ -236.000,00

€ 6.031.000,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

31-08-2021
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Toelichting financiële gegevens
Deze financiële gegevens komen uit de jaarrekening 2019 en de concept
jaarrekening 2020.

31-08-2021
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Gemiddeld aantal personeelsleden
100

31-08-2021
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Toelichting
Naast het eigen personeel gebruikte Rademakers voor bepaalde
w erkzaamheden gemiddeld circa 30 uitzendkrachten.

Boedelsaldo
€ 1.449.535,11

31-08-2021
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€ 1.402.809,07

02-12-2021
2

Toelichting
Een deel van de aan de boedel toekomende opbrengsten bevindt zich nog op
de bankrekening van de factoringmaatschappij van Rademakers. De curator en
de betrokken financiers dienen nog tot afrekening van de over en w eer
ontvangen bedragen en boedelbijdragen te komen.

€ 1.087.221,25

04-03-2022
3

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening met de doorstarter
plaatsgevonden. In dit verslag zal daarop nader w orden ingegaan. De
afrekening met de financiers van Rademakers dient nog afgew ikkeld te
w orden.

€ 1.310.913,53

13-06-2022
4

€ 1.120.646,22

20-09-2022
5

Verslagperiode

Verslagperiode
van
29-6-2021

31-08-2021
1

t/m
27-8-2021
van
28-8-2021

02-12-2021
2

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

04-03-2022
3

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

13-06-2022
4

t/m
31-5-2022
van
1-6-2022

20-09-2022
5

t/m
31-8-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

858 uur 36 min

2

203 uur 6 min

3

58 uur 42 min

4

44 uur 12 min

5

20 uur 30 min

totaal

1.185 uur 6 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

De bestuurder en enig aandeelhouder van Rademakers is Rademakers Holding
B.V. De bestuurder van Rademakers Holding B.V. is de heer W .H.G. Velthuis
(hierna: "Velthuis").

31-08-2021
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Op basis van het ontvangen organogram heeft Rademakers Holding B.V. de
volgende aandeelhouders:
Stak Imber: 3,06%
Hephaestus Coop: 68,03%
Rucio Investment Sarl: 12,05%
NZ Investments B.V.: 12,06%
Stichting Derde Vredesjaar: 4,81%

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen van Rademakers w aren reeds voor een heel jaar, vanaf 1
januari 2021, vooruitbetaald. De polissen zullen binnenkort beëindigd w orden
gelet op het feit dat de doorstart heeft plaatsgevonden en de
boedelexploitatie ook binnenkort zal stoppen.
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De verzekeringen zijn beëindigd.

02-12-2021
2

1.4 Huur
Hiervan is geen sprake.

31-08-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
In het verzoekschrift eigen aangifte faillissement is aangegeven dat
Rademakers zich al geruime tijd geconfronteerd ziet met onder druk staande
marges en grote concurrentie. Daarnaast w as sprake van een inefficiënte
productie vanw ege een continue stroom van (onvoorziene) storingen. Velthuis
is vanaf 26 februari 2021 aangetreden als bestuurder. Hij w as naar eigen
zeggen druk doende om een situatie te realiseren w aarbij de onderneming
rendabel geëxploiteerd kan w orden. Hiervoor zijn w el investeringen nodig. De
aandeelhouders en tevens investeerders hebben echter plotseling te kennen
gegeven niet langer bereid te zijn nog verder in de onderneming te investeren
en/of de liquiditeitstekorten die er w aren te financieren. Dit heeft tot gevolg
gehad dat Velthuis direct de productie heeft stilgelegd en eigen aangifte van
het faillissement heeft gedaan.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
100

31-08-2021
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
100

31-08-2021
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

5-7-2021

100

totaal

100

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Omdat de salarissen niet meer voldaan konden w orden en de betalingen van
de salarissen over de maand juni 2021 (en het vakantiegeld) al hadden
moeten plaatsvinden, is de ontslagprocedure zo snel mogelijk in gang gezet.
Dit teneinde het UW V ook zo snel mogelijk de intake te kunnen laten
verrichten. Het één en ander is zonder noemensw aardige problemen verlopen.
Het personeel is meerdere malen via bijeenkomsten en zogenaamde
prikbordberichten geïnformeerd over het voortzetten van de activiteiten en de
doorstart.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Langestraat 12 en naastgelegen
percelen

€ 375.000,00

totaal

€ 375.000,00

Toelichting onroerende zaken

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 27.500.000,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Rademakers heeft het perceel met de fabrieks- en bedrijfsgebouw en in
eigendom alsmede tw ee aangrenzende percelen landbouw grond. Deze
aangrenzende percelen zijn in gebruik bij een derde, die ook een recht van
eerste koop heeft verkregen met betrekking tot de door deze derde gebruikte
grond.

31-08-2021
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
De curator heeft w erkzaamheden verricht op het gebied van inventarisatie van
de activa, w aaronder de onroerende zaken, onderhandelingen en de verkoop.
Bijzondere aandacht diende daarbij gegeven te w orden aan de derde die de
landbouw grond in gebruik had. Het recht van eerste koop met betrekking tot
de landbouw grond w as overeengekomen in het verleden. Uiteindelijk is een
regeling met deze derde bereikt. In hoofdstuk 6 van dit verslag w ordt hierop
nader ingegaan.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Fabrieksinventaris en voorraden
machineonderdelen

€ 525.000,00

totaal

€ 525.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen bestaan uit de machines en installaties (bodemzaken) en
diverse voorraden die annex zijn aan het productieproces zoals
machineonderdelen, materialen technische dienst, kleding en gereedschappen.
De koopsom voor de betreffende bodemzaken heeft € 475.000,00 bedragen
en de koopsom voor de bedoelde voorraden € 50.000,00.

31-08-2021
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus komt aan de boedel een
bedrag van € 475.000,00 toe. De fiscale schuld bedraagt meer dan € 2,0 mio.

31-08-2021
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Zie hoofdstuk 6 van dit verslag.

31-08-2021
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Voorraden per datum faillissement

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De voorraden gereed product, w elke na datum faillissement zijn gefactureerd
aan de klanten, zijn na het uitspreken van het faillissement zoveel mogelijk
tegen vooruitbetaling uitgeleverd. De factuurw aarde van deze voorraden heeft
circa € 700.000,00 bedragen. Tot dusver is hierop € 630.128,09 betaald.
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De voorraden grondstoffen per datum faillissement, voor zover nog aanw ezig
op het moment van de doorstart (zie hoofdstuk 6), zijn verkocht voor €
25.000,00. Het grootste gedeelte van deze voorraden grondstoffen is verbruikt
tijdens de boedelexploitatie.
Daarnaast is nog sprake van voorraden en onderhanden w erk betrekking
hebbende op de periode vanaf de faillissementsdatum tot en met de datum
dat de exploitatie door de curator is gestaakt (13 augustus 2021). Verw ezen
w ordt naar hoofdstuk 6 van dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie hoofdstuk 6 van dit verslag.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Immateriële activa

€ 25.000,00

totaal

€ 25.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Het betreft de handelsnamen, telefoonnummers, w ebsite, gegevens, het recht
om orders voort te zetten enz.

31-08-2021
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Zie hoofdstuk 6 van dit verslag.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Het betreft het debiteurensaldo per
datum faillissement. Rademakers w as
bij met de facturering.

€ 1.491.876,82

€ 1.359.404,07

totaal

€ 1.491.876,82

€ 1.359.404,07

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
In het kader van het voortzetten van de activiteiten tijdens het faillissement is
per klant nagegaan w elk bedrag aan debiteurensaldo verschuldigd w as en
w elke voorraden (geproduceerd voor datum faillissement) gereed stonden. Met
de betreffende klanten is vervolgens afgesproken dat het debiteurensaldo
volledig voldaan diende te w orden bij uitlevering en betaling van de
gereedstaande voorraden. Sinds datum faillissement is op deze w ijze €
1.359.404,07 geïncasseerd, aldus 91% van het openstaande saldo groot €
1.491.876,82.
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De curator zal in overleg met de doorstarter en de factoringmaatschappij
nagaan of en in hoeverre het resterende saldo van circa € 132.000,00
incasseerbaar is. Een aantal debiteuren heeft zich voor w at betreft de
resterende openstaande facturen reeds op het standpunt gesteld dat zaken
niet geleverd zijn of sprake is van gebreken.
In de afgelopen verslagperiode hebben de pre-faillissement debiteuren nog
een bedrag van € 12.350,55 betaald zodat het in totaal betaalde bedrag op €
1.371.754,62 uitkomt. Het is de curator bekend dat een deel van het
resterende openstaande saldo ad € 120.000,00 oninbaar is. De curator zal in
overleg met de factoringmaatschappij nagaan of er nog sprake is van inbare
debiteurenvorderingen.

02-12-2021
2

In overleg met de financiers van Rademakers zal nagegaan w orden of de
resterende debiteurenvorderingen geïnd kunnen w orden. Het overzicht van de
resterende openstaande posten is recentelijk bijgew erkt zodat deze analyse
kan plaatsvinden. Inmiddels is meer dan 95% van de per datum faillissement
openstaande posten betaald.

04-03-2022
3

De bijgew erkte debiteurenlijst dient nog met de bestuurder van de failliete
vennootschap en de Rabobank besproken te w orden. Dit zal in de komende
verslagperiode gebeuren.

13-06-2022
4

In overleg met het NTAB heeft nadere controle plaatsgevonden op de
debiteurenlijst. Het gaat om relatief beperkte bedragen die nog eventueel
open zouden staan. Omdat zeker te w eten moet het een en ander in de
administratie van de failliete vennootschap uitgezocht w orden.

20-09-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Zie hiervoor.

31-08-2021
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Overleg financiers, administratie incasso, overleg met debiteuren en de
doorstarter.

04-03-2022
3

Overleg Rabobank, administratie incasso, overleg met debiteuren.

13-06-2022
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5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)
€ 5.191.561,00

31-08-2021
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Toelichting vordering van bank(en)
Dit betreft de vordering van de Rabobank uit hoofde van financieringen
alsmede uit hoofde van een factoringovereenkomst. Rademakers is samen met
enkele gelieerde vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor terugbetaling
van deze vordering.

Toelichting vordering van bank(en)
Recentelijk is overeenstemming bereikt met de Rabobank omtrent de verdeling
van de voor de voorraden en debiteurenvorderingen gerealiseerde
opbrengsten. De opbrengsten voor de onroerende zaken en de
bedrijfsmiddelen w aren al eerder, namelijk bij de levering van deze activa aan
de doorstarter, met de financiers afgerekend.
Op de bankrekening van de Rabobank is sinds 5 juli 2021 in totaal €
1.147.154,93 geïncasseerd. Met de Rabobank is afgesproken dat de
betalingen door de debiteuren w aarmee de curator geen bemoeienissen heeft
gehad, buiten de boedelbijdrage van 7% + BTW blijven. De boedelbijdrage met
betrekking tot deze debiteurenbetalingen bedraagt € 97.164,02 inclusief BTW .
Op de bankrekening van de boedel is € 27.718,79 aan debiteurenvorderingen
betaald. De boedelbijdrage hierover bedraagt € 2.347,78, zodat de Rabobank
een bedrag van € 25.371,01 toekomt.
De totale boedelbijdrage voor de debiteurenincasso komt hiermee uit op een
bedrag van € 99.511,80.
De klanten van Rademakers hebben voor een bedrag van € 630.357,37
voorraden (tot datum faillissement geproduceerd) op de bankrekening van de
Rabobank betaald. De BTW hierin ad € 50.203,95 komt de boedel toe. De
boedelbijdrage over de verkoop van deze voorraden bedraagt € 120.728,58
incl. BTW .
Daarnaast is nog op de bankrekening van de boedel een bedrag van €
200.805,48 betaald voor de (verpande) voorraden. De BTW hierin ad €
27.703,39 komt de boedel toe, evenals de boedelbijdrage groot € 32.911,09.
Met de Rabobank is overeengekomen dat de boedel in het kader van de
boedelexploitatie 50% van de inkoopw aarde van de door de boedel te
verbruiken (verpande) grond- en hulpstoffen en hulpstoffen aan de Rabobank
vergoedt. De Rabobank kan hieruit een bedrag van € 117.906,00 ontvangen.
De totale boedelbijdrage voor de verkoop van de aan de Rabobank verpande
voorraden komt hiermee uit op een bedrag van € 153.639,67.
Op de bankrekening van de Rabobank zijn nog een onverschuldigde betaling
ad € 3.872,72 en facturen met betrekking tot de boedelproductie ad €
50.899,08 voldaan. Na verrekening van de over en w eer verschuldigde
bedragen, zie hiervoor, dient de Rabobank per saldo nog een bedrag van €
39.400,34 aan de boedel te betalen.
De Rabobank heeft om administratieve redenen de factuur van de
boedelbijdragen op de faillissementsrekening overgemaakt. Onder aftrek van
het de boedel toekomende bedrag van € 39.400,34 zal het de Rabobank
toekomende bedrag ad € 193.840,80 doorgestort w orden.

13-06-2022
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Toelichting vordering van bank(en)

20-09-2022
5

De Rabobank heeft in de afgelopen verslagperiode het bedrag van €
193.840,80 betaald gekregen.

5.2 Leasecontracten
Rademakers had een beperkt aantal leasezaken in gebruik. De
leasecontracten zijn en w orden afgehandeld, zie ook "eigendomsvoorbehoud"
in dit verslag.

31-08-2021
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5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een hypotheekrecht op de onroerende zaken en
pandrechten op bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen.

31-08-2021
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5.4 Separatistenpositie
De opbrengsten van de bezw aarde activa zullen lang niet voldoende zijn om
de schuld aan de Rabobank in te kunnen lossen.
Met de Rabobank zijn voor w at betreft de boedelbijdragen de volgende
afspraken gemaakt:
incasso debiteuren: 7%, excl. BTW
voorraden (geproduceerd voorafgaande aan het faillissement): 15%,
excl. BTW
verbruik voorraden in de boedelproductie: 50% van de inkoopw aarde

5.5 Eigendomsvoorbehoud

31-08-2021
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een aantal leveranciers heeft zich gemeld met een beroep op een
eigendomsvoorbehoud. Het betreft aanspraken op geleverde voorraden en
mallen die gebruikt w erden voor het maken van de producten van de klanten
van Rademakers.

31-08-2021
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Voor de periode dat de productie na datum faillissement is voortgezet, zijn
afspraken met een aantal leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud
gemaakt voor zover het zaken betreft die tijdens de boedelproductie verbruikt
w erden. Voor de resterende zaken na afloop van de boedelproductie heeft de
curator de crediteuren met een geldig eigendomsvoorbehoud in contact
gebracht met de doorstarter om rechtstreeks afspraken te maken.
Het proces van het beoordelen van de aanspraken, de afrekeningen met de
leveranciers en het ophalen van de zaken dan w el het maken van afspraken
met de doorstarter is nagenoeg afgerond.
In overleg met de doorstarter w orden de partijen die aanspraak hebben
gemaakt op de mallen in de gelegenheid gesteld om de mallen op te halen.
Gelet op de bereikte doorstart zullen de meeste klanten de mallen ter plaatse
laten staan.
Inmiddels zijn de meeste eigendomsaanspraken afgew ikkeld. Met een enkele
leverancier vindt nog overleg plaats over de vraag of sprake is van een
rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud en/of de vraag of er per datum
faillissement voorraden van de betreffende leveranciers aanw ezig w aren.

02-12-2021
2

Het overleg met enkele leveranciers over de eigendomsaanspraken is de
afgelopen verslagperiode voorgezet. Naar het zich laat aanzien zijn deze
kw esties inmiddels afgerond.

04-03-2022
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Ter zake zijn geen ontw ikkelingen te melden.

13-06-2022
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich diverse partijen gemeld met een beroep op een retentierecht.
Het betreft derden die producten dienen te bew erken. De curator heeft de
voorraden die de retentors onder zich hadden opgeëist en afspraken gemaakt
over de w ijze van afhandeling van dit recht. De betreffende partijen hebben de
voorraden die zij onder zich hadden gekocht in het kader van de
boedelexploitatie en doorverkocht aan de afnemers.

31-08-2021
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5.7 Reclamerechten
Er heeft zich een crediteur gemeld met een beroep op het reclamerecht. Dit
betrof een crediteur die zaken heeft geleverd w aarvan niet meer kon w orden
vastgesteld w elke zaken van deze crediteur afkomstig w aren.

5.8 Boedelbijdragen

31-08-2021
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

31-08-2021
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Er is geen boedelbijdrage overeengekomen. Met de Rabobank is een verdeling
van de verkoopopbrengst overeengekomen inhoudende dat de Rabobank in
totaal een opbrengst ontvangt van € 450.000,00.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie, bestudering stukken, overleg met de bank en
factoringsmaatschappij, monitoren incasso enz.

31-08-2021
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Afhandeling eigendomsvoorbehoud en overleg met de financiers van
Rademakers.

02-12-2021
2

Afhandeling eigendomsvoorbehoud en overleg met de financiers van
Rademakers.

04-03-2022
3

Afrekeningen met de financiers.

13-06-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Op de datum van het faillissement w as de productie stilgelegd. In overleg met
alle betrokkenen, w aaronder ook verschillende afnemers, is besloten de
productie na faillissement w eer op te starten. Vanaf begin juli tot en met 13
augustus 2021 is de exploitatie zoveel mogelijk door de curator voortgezet.
Per 16 augustus 2021 is de exploitatie overgedragen aan de doorstarter.
Sinds het uitspreken van het faillissement is onderzocht of en in hoeverre de
productie hervat kan w orden. Hieruit is gebleken dat het in het belang van alle
betrokkenen w as dat de w erkzaamheden zouden w orden hervat. Zo is niet
alleen de schade voor verschillende partijen beperkt, op deze w ijze w erd ook
de kans op een eventuele doorstart (en behoud van zo veel mogelijk
w erkgelegenheid in de regio) zo groot mogelijk en konden de openstaande
debiteurenvorderingen het meest succesvol w orden geïncasseerd en zouden
de opbrengsten van de voor datum faillissement geproduceerde voorraden zo
hoog mogelijk zijn.
Sinds maandag 5 juli jl. is de productie w eer hervat, nadat de financiële
onderbouw ing op grond w aarvan de curator heeft besloten de productie te
hervatten w as opgesteld en de klanten de bereidheid hadden getoond
akkoord te kunnen gaan met de voorw aarden van de curator. Die
voorw aarden w aren onder meer dat de reguliere prijzen met 30% zouden
w orden verhoogd, de klanten een vooruitbetaling moesten doen, de
leveringen bij vooruitbetaling betaald dienden te w orden en de klanten de
oude voorraden en het debiteurensaldo ook direct dienden te betalen.
De w erknemers van Rademakers zijn in de vakantiew eken bereid gew eest ook
in die w eken (deels) door te blijven w erken om de kans op een doorstart zo
groot mogelijk te maken.
Qua inkoop geldt dat met alle relevante leveranciers (40) afspraken zijn
gemaakt, w aarbij niet een van de leveranciers zich als dw angcrediteur heeft
opgesteld (en aanspraak heeft gemaakt op betaling van de oude vordering).
Begin augustus, op het moment dat overeenstemming w as bereikt over de
doorstart, bleek dat sprake w as van een aanzienlijk bedrag aan
onderhandenw erk dat nog omgezet moest w orden in gereed product. Gelet
hierop zijn aanvullende afspraken met de doorstarter gemaakt, samengevat
inhoudende:
de nog aanw ezige grondstoffen zijn voor € 150.000,00 aan de koper
verkocht;
de koper ontvangt van de boedel 7,5%, excl. BTW , voor de handling van
de voorraden die t/m 13 augustus zijn gefactureerd;
de koper ontvangt 25% (over de facturen vanaf 13 augustus 2021) van
de boedel om het per 13 augustus 2021 aanw ezige onderhandenw erk
om te zetten in gereed product. De koper zal daarbij alle kosten voor
haar rekening nemen om die w erkzaamheden uit te voeren.
Per 31 augustus jl. bevindt de boedelexploitatie zich in een afrondende fase.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
De betaalde omzet met betrekking tot de boedelexploitatie beloopt t/m 26
augustus 2021 € 1.686.984,44 (incl. BTW ). De over diezelfde periode betaalde
kosten zijn € 1.020.953,95 (incl. BTW ).

31-08-2021
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In de komende periode zullen nog diverse afrekeningen gemaakt moeten
w orden, onder andere met de Rabobank (verbruik voorraden),
energiemaatschappijen, leveranciers (verbruik eigendomsvoorbehoud) en
overige kosten.
Verder dient zoals aangegeven het laatste onderhandenw erk omgezet te
w orden in gereed product (met een w aarde van circa € 100.000,00). De
betreffende klanten dienen de voorraden gereed product te betalen en op te
halen. In totaal gaat het nog om een bedrag van circa € 300.000,00 aan
voorraden gereed product.
Het overgrote deel van de klanten van Rademakers heeft zorg gedragen voor
betaling van de openstaande facturen w elke betrekking hadden op de
uitlevering van voorafgaande aan het faillissement geproduceerde voorraden
en de boedelproductie. Zoals eerder aangegeven zijn ook nagenoeg alle per
datum faillissement openstaande debiteurenvorderingen betaald.

02-12-2021
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In de afgelopen verslagperiode zijn de resterende exploitatiekosten betaald.
De curator verw acht ter zake nog dat een relatief beperkt deel aan
exploitatiekosten voldaan dient te w orden.
De boedeldebiteuren hebben in de afgelopen verslagperiode in totaal €
287.741,95 betaald, w aarmee de totale omzet inzake de boedelexploitatie op
€ 1.974.726,39 uitkomt. De exploitatiekosten hebben € 1.316.025,75
bedragen. De opbrengsten voor w at betreft de per datum faillissement
aanw ezige voorraden zijn tot dusver € 786.161,72 gew eest (exclusief de
voorraden w aarop het retentierecht w erd uitgeoefend).
Er komen nog steeds facturen binnen die zien op de boedelexploitatie. Het
betreft relatief geringe bedragen w elke verw erkt zullen w orden in de financiële
verslaglegging. De curator verw acht dat in de komende verslagperiode het
definitieve resultaat van de boedelexploitatie berekend kan w orden.

04-03-2022
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Recentelijk zijn nog enkele facturen ontvangen die betrekking hadden op de
boedelexploitatie. Deze zijn betaald. In het volgende verslag zal het definitieve
resultaat van de boedelexploitatie w eergegeven kunnen w orden.

13-06-2022
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Opmaken prognose boedelexploitatie;
Het maken van afspraken en onderhouden van contacten met circa 35
afnemers, 40 leveranciers en w erknemers van Rademakers;
Incasso facturen en monitoren geldverkeer;
Informeren personeel;
Het maken van afspraken met de doorstarter;
Alle voorkomende w erkzaamheden in verband met de boedelexploitatie.

Administratief bijhouden boedelexploitatie;
Incasso facturen en monitoren geldverkeer;
Afw ikkeling van de afspraken met de doorstarter;
Alle voorkomende w erkzaamheden in verband met de boedelexploitatie.

Administratief bijhouden boedelexploitatie;
Incasso facturen en monitoren geldverkeer;
Afw ikkeling van de afspraken met de doorstarter;
Alle voorkomende w erkzaamheden in verband met de boedelexploitatie.

Administratief bijhouden boedelexploitatie;
Incasso facturen.

31-08-2021
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02-12-2021
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04-03-2022
3

13-06-2022
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Nadat het faillissement w as uitgesproken hebben zich circa tien gegadigden
gemeld voor (delen van) de activa en een eventuele doorstart. De curator
heeft vervolgens een verkoopmemorandom uitgebracht. Na het uitbrengen van
het verkoopmemorandum resteerden nog drie gegadigden voor een doorstart.
Daarnaast heeft bestuurder Velthuis zich samen met één van de w erknemers
(hierna: "Jennes") gemeld als gegadigde. Tw ee van de drie gegadigden
hebben na een eerste inventariserende bespreking zelf te kennen gegeven
niet verder in gesprek te w illen. De derde gegadigde heeft nadere informatie
opgevraagd, w elke informatie niet direct beschikbaar w as en ook niet
gemakkelijk geproduceerd kon w orden vanw ege de aangevangen bouw vak.
Op dat moment w aren de onderhandelingen met Velthuis en Jennes ook al zo
ver dat hieraan voorrang is gegeven. De curator kon daarbij niet het risico
lopen dat geen doorstart bereikt zou w orden. Kort daarna is met Velthuis en
Jennes overeenstemming omtrent een doorstart bereikt.

31-08-2021
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6.5 Verantwoording
De koopsommen voor de activa liggen iets onder de executiew aarde. Niettemin
is ervoor gekozen om tot overeenstemming te komen met de koper, omdat de
doorstart voor veel w erkgelegenheid zou zorgen, zonder een doorstart er
aanzienlijke uitw inningskosten zouden zijn en de afw ikkeling van de
boedelexploitatie een stuk moeilijker zou w orden. De Rabobank (en de medekredietnemers van Rademakers) hebben ook een belangrijke bijdrage aan
deze doorstart gegeven door genoegen te nemen met een bedrag van €
450.000,00.

6.6 Opbrengst

31-08-2021
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6.6 Opbrengst
€ 950.000,00

31-08-2021
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Toelichting
Dit betreft de koopsom voor de onroerende zaken, fabrieksinventaris,
voorraden per datum faillissement en immateriële activa. In het volgende
verslag w ordt nader teruggekomen op de eindafrekening van de
boedelexploitatie, inclusief incasso debiteuren en verkoop voorraden (oud). De
koper is een deel van de koopsom ad € 25.000,00 verschuldigd gebleven, w elk
bedrag (na verrekening met de de koper toekomende vergoedingen) eind
november 2021 betaald dient te zijn.

€ 175.000,00

04-03-2022
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Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de afrekening van de nog van de
doorstarter te ontvangen bedragen en de aan de doorstarter te betalen
bedragen plaatsgevonden. De doorstarter heeft in verband met (met name)
het afw erken en uitleveren van het gereed product van 15 augustus 2021 een
vergoeding van € 184.517,78 (te vermeerderen met de BTW ) betaald
gekregen. Daartegenover staat dat de doorstarter aan de boedel een bedrag
van € 175.000,00 heeft voldaan ter zake van de nog onbetaalde grondstoffen
(boedel) alsmede het nog onbetaald gebleven gedeelte van de koopsom van
de activa bij de doorstart.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

31-08-2021
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Met de bank zijn, mede om de doorstart mogelijk te maken, geen
boedelbijdragen overeengekomen met betrekking tot de verkoop van de activa
aan de doorstarter. Voor het overige gelden de volgende boedelbijdragen:
incasso debiteuren: 7%, excl. BTW
voorraden (geproduceerd voorafgaande aan het faillissement): 15%, excl.
BTW
verbruik voorraden in de boedelproductie: 50% van de inkoopw aarde

Toelichting

02-12-2021
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In de komende verslagperiode zullen de boedel en de financiers van
Rademakers tot afrekening van de boedelbijdragen en de ontvangsten w illen
komen.

Toelichting
Hiervoor genoemde afrekening met de doorstarter heeft plaatsgevonden.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Zie hiervoor.

31-08-2021
1

Zie hiervoor.

02-12-2021
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Dit zal w orden onderzocht.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Dit zal w orden onderzocht.

31-08-2021
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening 2019 bevat een controleverklaring van de accountant.

31-08-2021
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

31-08-2021
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Dit zal w orden onderzocht.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

31-08-2021
1

Dit zal w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Dit zal w orden onderzocht.

31-08-2021
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00
Toelichting

31-08-2021
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Op dit moment hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een
boedelvordering.

€ 9.957,24

02-12-2021
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Toelichting
DLL: € 7.914,67
SD W orx Nederland B.V.: € 2.042,57

€ 1.096.582,76

13-06-2022
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Toelichting
DLL: € 7.914,67
SD W orx Nederland B.V.: € 2.042,57
UW V: 1.086.625,52.

€ 1.097.544,25

20-09-2022
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Toelichting
DLL: € 7.914,67
SD W orx Nederland B.V.: € 2.042,57
UW V: 1.087.587,01.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

31-08-2021
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Toelichting
De fiscus heeft tot op heden nog geen preferente vordering ingediend.

€ 890.664,50

02-12-2021
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€ 1.781.329,00

04-03-2022
3

€ 2.365.965,00

20-09-2022
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

31-08-2021
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Het UW V heeft tot op heden nog geen preferente vordering ingediend.

€ 705.765,19

8.4 Andere pref. crediteuren

13-06-2022
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 25.000,00

31-08-2021
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€ 52.721,89

02-12-2021
2

€ 54.379,73

04-03-2022
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Toelichting
Doesburg Components B.V.: € 25.000,00
Stichting PME : € 27.721,89
J.H. Suelmann : € 1.657,84

€ 547.775,03

13-06-2022
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Toelichting
Doesburg Components B.V.: € 25.000,00
Stichting PME : € 27.721,89
J.H. Suelmann : € 1.657,84
GBLT : € 395,30

8.5 Aantal concurrente crediteuren
59

31-08-2021
1

94

02-12-2021
2

105

04-03-2022
3

106

13-06-2022
4

107

20-09-2022
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.412.277,01

31-08-2021
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€ 3.048.797,63

02-12-2021
2

€ 3.073.015,09

04-03-2022
3

€ 3.125.697,20

13-06-2022
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€ 3.131.929,12

20-09-2022
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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Nog niet bekend.

13-06-2022
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie schulden.
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Inventarisatie schulden

02-12-2021
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Inventarisatie schulden.

13-06-2022
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
afw ikkelen boedelexploitatie;
afw ikkelen doorstart;
incasso debiteuren;
verkoop voorraden (oud);
onderzoek administratie;
inventarisatie crediteuren;
afw ikkeling faillissement.

afw ikkelen boedelexploitatie;
afronden afrekening doorstarter en financiers;
afronden incasso debiteuren;
onderzoek administratie;
inventarisatie crediteuren;
afw ikkeling faillissement.

afw ikkelen boedelexploitatie;
afronden financiers;
afronden incasso debiteuren;
onderzoek administratie;
inventarisatie crediteuren;
afw ikkeling faillissement.

afw ikkelen boedelexploitatie;
afw ikkeling afrekening financiers;
incasso debiteuren;
onderzoek administratie;
diverse voorkomende w erkzaamheden.

31-08-2021
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04-03-2022
3
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is nog niet bekend.

31-08-2021
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10.3 Indiening volgend verslag
20-12-2022

10.4 Werkzaamheden overig
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Bijlagen
Bijlagen

