
Algemeen

Gegevens onderneming

Aannemingsbedrijf Mecklenfeld B.V. 
- verslag nummer oud-systeem: 16

verslag nummer oud-systeem: 17

verslag nummer oud-systeem: 18

Activiteiten onderneming

Algemene burgerlijk en utiliteitsbouw

Omzetgegevens

2010: €  3.619.767,00
2011: € 3.355.523,00
2012: € 2.946.383,00
2013: € 274.095,00 (= t/m maart)

Personeel gemiddeld aantal

2010 > 19 personen
2011 > 17 personen
2012 > 11 personen
2013 > 6 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 27.442,88

27.442,88

27.442,88

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010393:F001

06-06-2013

mr. M Koopmans

Curator: mr. M.A. Kerkdijk

Insolventienummer: F.08/13/469
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Verslagperiode

8 januari t/m 7 april 

8 april t/m 7 juli 2017

8 juli t/m 7 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

0:40 uur

0:20 uur

0:55 uur 

Bestede uren totaal

241:52 uur

242:12 uur

243:07

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Enig bestuurder en aandeelhouder van de failliete vennootschap is de besloten vennootschap 
J.R. Mecklenfeld Beheer B.V. Van deze vennootschap is de heer J.R. Mecklenfeld op zijn 
beurt enig bestuurder en aandeelhouder.

1.2 Winst en verlies

2010 > € 140.729,00 verlies
2011 > € 49.371,00 verlies
2012 > € 12.624,00 verlies
2013 > € 70.022,00 verlies
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1.3 Balanstotaal

2010 > € 1.006.295,00
2011 > € 738.538,00
2012 > € 603.357,00
2013 > niet bekend

1.4 Lopende procedures

Door de vennootschap was een verzoekschrift tot het houden van een voorlopig 
deskundigenonderzoek ingediend. De curator dient nog te beslissen of hij deze procedure 
wenst voort te zetten. De curator heeft besloten om de betreffende procedure vooralsnog niet 
voort te zetten. De curator heeft thans nog in onderzoek welke nadere actie eventueel 
noodzakelijk is. De actuele stand van zaken wordt vermeld onder sub 4 (debiteuren).

1.5 Verzekeringen

Door de vennootschap waren de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. In verband met het 
feit dat de activiteiten van de vennootschap nog worden voortgezet, worden deze 
verzekeringen vooralsnog gecontinueerd. Alle verzekeringen zijn inmiddels door de curator 
beëindigd.
   

1.6 Huur

Het bedrijfspand wordt door de vennootschap van een gelieerde rechtspersoon gehuurd 
(Mecklenfeld Vastgoed B.V.). De curator heeft deze huurovereenkomst inmiddels met 
toestemming van rechter-commissaris opgezegd. 

1.7 Oorzaak faillissement

De bestuurder heeft – kort samengevat – medegedeeld dat het teruglopen van het aantal 
opdrachten in combinatie met het onbetaald blijven van facturen de voornaamste oorzaak is 
van het onderhavige faillissement. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

6

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

11

2.3 Datum ontslagaanzegging

7 juni 2013

2.4 Werkzaamheden
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3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

 De vennootschap beschikt over diverse (hand)gereedschappen en andere bouwgerelateerde 
inventaris. Het merendeel van het materieel is echter in eigendom van een gelieerde 
vennootschap (Mecklenfeld Vastgoed B.V.), die dit materieel aan de vennootschap verhuurde. 

 In opdracht van de curator is inmiddels een taxatie uitgevoerd van de aanwezige 
bedrijfsmiddelen en voorraad. Veiling van deze activa heeft inmiddels plaatsgevonden. In het 
volgende verslag zal meer informatie kunnen worden gegeven over het financiële resultaat van 
deze veiling.
De verkoop van de inventaris en voorraad van de vennootschap heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De totale opbrengst bedraagt € 49.910,05 (exclusief BTW en voor aftrek 
veilingkosten). Dit betreft echter de opbrengst van de verkoop van de inventaris en voorraad 
van zowel de vennootschap als Mecklenfeld Vastgoed B.V. (die het merendeel van de 
inventaris in eigendom had). Aangezien op zowel de inventaris als de voorraad van beide 
vennootschappen een pandrecht rustte ten behoeve van de Rabobank is de verkoop 
gecombineerd. Met de Rabobank was afgesproken dat de boedel de helft van de opbrengst 
van kavel 106 uit het taxatierapport ontvangt, aangezien het verdedigbaar is dat onder deze 
kavel ook objecten vallen die als bodemzaken moeten worden aangemerkt. Uit hoofde van 
deze afspraak heeft de boedel – na aftrek van veilingkosten – een bedrag van € 3.599,75 
ontvangen. Hiermee is dit onderdeel afgewikkeld.  

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 3.559,75

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Conform separatistenregeling.  De boedelbijdrage is inmiddels  van de Rabobank worden 
ontvangen. 
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Zie hiervoor

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

De vennootschap beschikt over een minimale hoeveelheid aan voorraden. Zie verder sub 3.5.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Overeenkomstig separatistenregeling.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
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3.15 Andere activa: Beschrijving

De vennootschap beschikt over 2% van de aandelen in het kapitaal van de besloten 
vennootschap L.W.P. Vastgoed B.V. Daarnaast is de vennootschap voor 1/5 deel vennoot in 
de vennootschap onder firma “Over de Boksloot”. De curator heeft de betreffende organisaties 
inmiddels aangeschreven in verband met het te gelde maken van deze deelnemingen.

Met betrekking tot het aandeel in de besloten vennootschap L.W.P. Vastgoed B.V. heeft de 
curator nadere informatie opgevraagd en inmiddels ontvangen. De curator dient nog in overleg 
te treden met de overige aandeelhouders ter zake de koopprijs van de over te nemen 
aandelen. De curator heeft een bieding van € 150,00 per aandeel ontvangen. Op basis van 
financiële informatie van L.W.P. Vastgoed B.V. (eigen vermogen) lijkt dit bedrag te laag. De 
curator heeft een en ander nog in onderzoek. De curator moet nog een definitief standpunt 
innemen over de verkoop van deze aandelen. De curator heeft onlangs de algemene 
vergadering van aandeelhouders van LWP Vastgoed B.V. bijgewoond. Daarbij is 
vanzelfsprekend de financiële situatie van LWP Vastgoed B.V. besproken alsmede de 
overname van de aandelen die de vennootschap houdt. Overeenstemming is nog niet bereikt. 
De curator overweegt een waardering van de aandelen te laten uitvoeren. Eventueel kan ook 
in overleg met LWP Vastgoed B.V. een deskundige worden aangewezen die de prijs  van de 
aandelen (bindend) vaststelt. Of verkoop van de aandelen aan derden ook een reële optie is, 
kan de curator thans nog moeilijk inschatten. Dit alternatief zal wel worden onderzocht. De 
curator heeft inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris een waardebepaling 
laten uitvoeren. Aan de hand daarvan zijn de overige aandeelhouders nogmaals benaderd met 
de vraag of zij bereid zijn de aandelen tegen een reële waarde over te nemen. In reactie 
daarop is medegedeeld dat de eerdere bieding blijft gehandhaafd. Op basis van de huidige 
informatie is een bedrag van 
€ 150,- niet als reëel te beschouwen. De curator zal derhalve derden gaan benaderen ter zake 
een mogelijke verkoop van de aandelen. 

De curator heeft 122 bedrijven in de regio Hardenberg aangeschreven in verband met de 
mogelijke verkoop van de aandelen. Er hebben zich een aantal geïnteresseerden gemeld. De 
curator heeft diverse informatie aan hen verstrekt. De curator is nog in afwachting van een 
reactie van 2 mogelijke kandidaten. Er is geen overeenstemming bereikt over verkoop van de 
aandelen. Nadien heeft nogmaals overleg plaatsgevonden met LWP Vastgoed B.V. en haar 
bestuur. Na overleg is uiteindelijk overeenstemming bereikt over verkoop van de aandelen 
voor een bedrag van € 250,- per aandeel met daarbij de voorwaarde dat een bedrag van 
€ 473,- per aandeel zal worden betaald indien binnen vijf jaar na levering van de aandelen het 
onroerend goed wordt verkocht of alle aandelen in de Vennootschap worden overgedragen. 
Goedkeuring van de rechter-commissaris is verkregen. Levering van de aandelen dient nog 
plaats te vinden. Levering heeft nog niet plaatsgevonden. Alle benodigde stukken (notariële 
akte, volmacht) zijn wel opgesteld en akkoord bevonden. Het is de verwachting dat levering op 
korte termijn zal plaatsvinden.
Levering heeft inmiddels plaatsgevonden en de koopsom is ontvangen. Hiermee is dit 
onderdeel afgewikkeld.

Met betrekking tot het aandeel in de vennootschap onder firma 'Over de Boksloot' heeft de 
curator inmiddels overeenstemming bereikt over een financiële afwikkeling. Goedkeuring van 
de rechter-commissaris dient nog te worden verkregen. 
Het vermogen van de v.o.f. bestond enkel uit een stuk grond. Het 1/5 deel dat in eigendom 
van de vennootschap is, is inmiddels verkocht en geleverd aan de overige vennoten van de 
v.o.f.  voor een bedrag van € 20.000,00. Na aftrek van kosten is een bedrag van € 19.490,90 
ontvangen. Dit onderdeel kan als afgehandeld worden beschouwd. 
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3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 19.490,09. Het bedrag van € 5.000,- in verband met verkoop van de aandelen LWP 
Vastgoed B.V. moet nog worden ontvangen. Het bedrag van € 5.000,- is inmiddels ontvangen.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

€ 409.752,52. Een substantieel deel van deze vorderingen lijkt op korte termijn niet 
incasseerbaar. In het eerstvolgende verslag zal hier meer informatie over worden verstrekt. De 
curator zal de debiteurenvorderingen in opdracht van de pandhouder incasseren.

Een groot deel van de debiteurenvorderingen is inmiddels geïncasseerd. Een tweetal posten 
zijn oninbaar gebleken. Op dit moment zijn er nog vijf posten die aandacht verdienen:
1. Een vordering van € 49.154,90: de debiteur heeft aangegeven niet aan zijn 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Voorafgaand aan het faillissement zijn er nadere 
afspraken tussen de failliete vennootschap en de debiteur. De curator heeft een en ander nog 
in onderzoek. Zie opmerkingen onder 2. 
2. Een vordering van € 102.136,80: dit betreft dezelfde debiteur als onder 1. genoemd. 
Voorafgaand aan het faillissement zijn afspraken gemaakt over het moment van betaling van 
deze factuur. De curator heeft een en ander nog in onderzoek;
Met betrekking tot de vordering onder 1. en 2. heeft de curator een nadere bespreking met de 
debiteur gevoerd. De vorderingen worden (vooralsnog) niet betwist. Op dit moment zijn er 
evenwel geen middelen voorhanden om de vorderingen te voldoen. Eigen onderzoek van de 
curator bevestigt dit beeld. Met de debiteur is gesproken over de vraag wanneer wel kan 
worden betaald. Betaling is afhankelijk van een tweetal projecten, waarbij de debiteur is 
betrokken. In overleg met de bank – als pandhouder – is besloten de incasso vooralsnog even 
aan te houden. De debiteur wordt regelmatig om een update gevraagd ter zake de voortgang 
van voornoemde twee projecten. Wordt vervolgd. 
De laatste stand van zaken luidt als volgt. Een van voornoemde twee projecten heeft 
betrekking op de herontwikkeling van een locatie in Oosterwolde. Inmiddels heeft de gemeente 
ingestemd met een (gewijzigde) structuurvisie. Voordat de plannen definitief zijn, zal er echter 
nog wel geruime tijd (de verwachting is enige jaren) verstrijken. Het andere project betreft de 
bouw van appartementen in Appelscha. De plannen zijn definitief. Het is thans wachten op 
goedkeuring van de financiering. In de begroting is volgens de debiteur een post van € 
60.000,00 opgenomen in verband met de betaling van de openstaande vorderingen. De 
curator heeft veelvuldig contact met deze debiteur. Op dit moment zijn er geen 
noemenswaardige ontwikkelingen. De situatie is ongewijzigd. Er is regelmatig contact met de 
debiteur en de pandhouder over de ontwikkelingen. 
De situatie is nog steeds onveranderd. Met enige regelmaat wordt een update opgevraagd. De 
curator heeft de betreffende debiteur inmiddels wel laten weten dat de afwikkeling wel erg lang 
duurt en heeft de debiteur gevraagd na te denken over een regeling. Betaling heeft nog niet 
plaatsgevonden. Er is nog steeds frequent contact met de debiteur en de bank over de 
voortgang. Het project in Appelscha lijkt op korte termijn van start te kunnen gaan, zodat er 
(hopelijk) op korte termijn een (eerste) betaling kan volgen. De curator houdt voortdurend en 
met regelmaat contact met deze debiteur en de bank over de voortgang. De huidige stand van 
zaken is dat de onderliggende huurovereenkomsten kunnen worden getekend. Daarnaast 
dient nog definitieve overeenstemming te worden bereikt met de financier/belegger. Het 
project gaat vooruit maar het kost allemaal wel veel tijd. In overleg met de bank wordt e.e.a. 
nauwlettend gevolgd. Het nemen van andere maatregelen wordt op dit moment niet opportuun 
geacht. De curator houdt nog steeds regelmatig contact met de debiteur en de bank. Het 
project, waaruit (gedeeltelijke) betaling volgens debiteur kan plaatsvinden, bevindt zich in een 
afrondende fase. De huurovereenkomsten zijn getekend. Het is wachten op een definitieve go 

Pagina 7 van 16

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

06-10-2017Datum:Nummer: 3



van de financier/belegger. Ook in de afgelopen verslagperiode is er met enige regelmaat 
contact geweest met deze debiteur. De laatste stand van zaken volgens de debiteur is dat er 
groen licht zou zijn van de belegger. De curator heeft aangedrongen op afwikkeling op korte 
termijn, aangezien er thans al zeer geruime tijd wordt gewacht op betaling. In verband met het 
maken van concrete afspraken zal er in januari 2016 een bespreking plaatsvinden. Indien 
nodig zal de bank (in verband met haar pandrecht) ook aanschuiven. Op 20 januari jl. heeft 
een bespreking plaatsgevonden met de debiteur en de bank. Tijdens deze bespreking is 
gesproken over de betaling van het bedrag van € 102.136,80. De debiteur heeft (nogmaals) 
aangegeven dat er veel schade is geleden als gevolg van het feit dat de vennootschap 
werkzaamheden met betrekking tot het project in Appelscha niet of niet goed heeft uitgevoerd. 
Verder heeft de debiteur nogmaals bevestigd dat hij bereid is een bedrag van € 60.000,- te 
betalen. Dit bedrag zou moeten worden betaald uit de realisatie van een project in Appelscha 
waar de debiteur als architect bij is betrokken. De status van dit project is dat op dit moment 
nog wordt gezocht naar een financier. De financier die was gevonden, stelde (volgens de 
debiteur) onredelijke voorwaarden met als gevolg dat naar een nieuwe financier moest worden 
gezocht. Die is inmiddels gevonden en er zijn gesprekken gaande om een en ander af te 
ronden. Het project zou nog steeds dit jaar moeten worden afgerond.  Met de debiteur is 
afgesproken dat hij een overzicht opstelt van de schade die zou zijn geleden als gevolg van 
het feit dat de vennootschap haar werkzaamheden niet of niet goed zou hebben uitgevoerd. 
Dat overzicht is inmiddels ontvangen. Tevens is een begroting van het project in Appelscha 
ontvangen, waaruit blijkt dat er inderdaad een vergoeding van € 60.000,- voor de debiteur is 
opgenomen i.v.m. zijn werkzaamheden als architect. Verder heeft de debiteur een brief 
ondertekend, waarin alle afspraken zijn vastgelegd. Tot die afspraken behoort ook  het 
cederen van de vordering van de debiteur op een nog nader te bepalen partij i.v.m. de te 
ontvangen vergoeding voor zijn werkzaamheden als architect. 
In de afgelopen periode is wederom regelmatig contact onderhouden met de betreffende 
debiteur over de stand van zaken. De debiteur is echter niet rechtstreeks betrokken bij de 
gesprekken over de financiering van het project. Voor zover thans bekend zou de nieuwe 
financier via een commanditaire vennootschap de financiering willen realiseren. Volgens 
mededeling van de debiteur zijn diverse partijen geïnteresseerd in financiering van het 
onderhavige project. Op korte termijn zou er meer duidelijkheid moeten zijn. Zowel de bank als 
de curator zijn van mening dat de afwikkeling van deze kwestie thans wel heel veel tijd in 
beslag neemt. Na de zomer zal worden bezien of andere acties of maatregelen mogelijk zijn. 
Er is inmiddels weer een aantal malen contact geweest met de debiteur. Volgens zijn 
mededeling is de financiering van het project nagenoeg rond. De komende 4 tot 6 weken zou 
hierover definitief duidelijkheid moeten zijn. In overleg met de bank heeft de curator nog om 
stukken gevraagd die de mededeling van de debiteur bevestigen. De curator is nog in 
afwachting van deze stukken. Voor het overige zijn er op dit moment geen maatregelen 
voorhanden die ertoe zouden kunnen leiden dat de vordering op korte termijn wordt 
geïncasseerd. Het blijft vooralsnog dus afwachten. De laatste berichten zijn dat de beleggers 
alle noodzakelijke informatie hebben ontvangen, de locatie hebben bezocht en er 
verschillende gesprekken zijn geweest. Volgens de debiteur heeft de adviseur van de 
beleggers een positief advies afgegeven met betrekking tot het onderhavige project. 
Onderliggende stukken zijn nog niet ontvangen. De debiteur is verzocht deze alsnog aan te 
leveren. Voor het overige blijft het onbevredigd dat het zo lang duurt, maar zoals eerder 
aangegeven, zijn er geen maatregelen beschikbaar die ertoe leiden dat de vordering op korte 
termijn kan worden geïncasseerd. 
3. Een vordering van € 76.124,72: een deel van deze vordering (€ 11.725,37) had reeds op 30
 juni 2013 moeten zijn voldaan, hetgeen niet is gebeurd. Met betrekking tot het resterende deel 
is voorafgaand aan het faillissement een betalingsregeling van € 2.000,- per maand 
overeengekomen. De debiteur heeft niet aan deze regeling voldaan. Hij beroept zich daarbij op 
opschorting. In week 41 volgt een bespreking met deze debiteur, waarbij ook de voormalige 
bestuurder van de failliete vennootschap aanwezig zal zijn.
De debiteur heeft zijn betalingsverplichtingen opgeschort in verband met werkzaamheden die 
niet of niet goed zijn uitgevoerd ter zake een project in Appelscha (bouw supermarkt en 
appartementen). Inmiddels heeft er een bespreking met de debiteur plaatsgevonden, waarbij 
ook het project in Appelscha is bekeken. Op basis van de gesloten overeenkomsten kan 
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worden vastgesteld dat er inderdaad werkzaamheden niet of niet goed zijn uitgevoerd. De 
curator heeft (in overleg met de bank) de debiteur gevraagd een offerte door een derde op te 
laten stellen ter zake de nog uit te voeren (herstel)werkzaamheden. Deze offerte is inmiddels 
ontvangen. De kosten bedragen meer dan € 100.000,00. Daarnaast heeft de debiteur nog 
laten weten dat hij compensatie verlangt in verband met het verval van garantie. Deze 
vergoeding komt nog bovenop het hiervoor genoemde bedrag van € 100.000,00. Het 
kostenoverzicht is ook nog getoetst door de bestuurder van de vennootschap, die zich er 
(grotendeels) in kon vinden. Op basis van voorgaande informatie heeft de curator de bank (als 
pandhouder) geadviseerd de incasso te staken. De curator is nog in afwachting van een 
reactie van de bank. De bank heeft ingestemd met staking van de incasso. 
verslag 16 - 7 april 2017: m.b.t. de debiteurenvordering zoals onder sub 2 genoemd, is er nog 
geen nieuwe informative. Er is met enige regelmaat contact met de debiteur, maar het project 
in Appelscha loopt steeds vertraging op. In overleg met de bank (als pandhouder) is besloten 
vooralsnog de vinger aan de pols te houden, maar nog geen nadere actie te ondernemen.

verslag 17 - 7 juli 2017: Met betrekking tot de nog openstaande debiteurenvordering is er nog 
steeds geen nieuwe informatie. Het project in Appelscha verloopt moeizaam en betaling van 
de nog openstaande vordering moet uit dit project volgen. Bovendien zijn de mogelijkheden tot 
het treffen van maatregelen beperkt. Voor zover bekend, biedt de vennootschap geen ander 
verhaal. 

verslag 18 - 7 oktober 2017: er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Betaling heeft nog niet 
plaatsgevonden en het project in Appelscha vertoont geen voortgang. De curator heeft 
contact met de bank opgenomen in verband met haar pandrecht op de onderhavige 
vordering. Een mogelijkheid zou zijn de vordering aan de bank over te dragen tegen 
ontvangst van een nader te bepalen vergoeding. De bank heeft deze mogelijkheid in 
beraad. 

4.2 Opbrengst

VERVOLG OMVANG DEBITEUREN
4. Een vordering van € 125.079,71: deze debiteur heeft zich op opschorting beroepen in 
verband geleden schade als gevolg van het feit dat het werk niet goed zou zijn uitgevoerd. In 
verband met deze discussie heeft de failliete vennootschap voorafgaand aan haar 
faillissement een verzoekschrift tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht 
ingediend. De curator heeft deze procedure niet overgenomen (zie sub 1.4). De curator heeft 
thans nog in beraad welke nadere actie noodzakelijk is.
De curator heeft het onderhavige dossier inmiddels bestudeerd. De vennootschap heeft voor 
deze debiteur een bedrijfshal gebouwd. De discussie heeft betrekking op de betonvloer die 
door een door de vennootschap ingeschakelde onderaannemer is gestort. Op basis van de 
beschikbare informatie staat wel vast dat deze vloer niet aan de vereisten voldoet. In dat 
opzicht beroept de debiteur zich derhalve terecht op een opschortingsrecht. De curator is van 
mening dat de verantwoordelijkheid (en dus ook aansprakelijkheid) hiervoor bij de 
onderaannemer ligt. Aangezien het van belang is de tekortkoming en de omvang van de 
schade vast te stellen, is het opstarten van een voorlopig deskundigenbericht een goede optie. 
Alvorens dat te doen, is de curator  (na overleg met de bank als pandhouder) in overleg 
getreden met de advocaat van de onderaannemer om een minnelijke regeling te beproeven, 
mede ingegeven door het feit dat de onderaannemer nog een bedrag van circa € 57.000,00 
van de vennootschap te vorderen heeft en zich dus op verrekening met een eventueel te 
betalen schadevergoeding kan beroepen. Het overleg heeft echter niet tot enig resultaat 
geleid. De curator heeft de bank geadviseerd een voorlopig deskundigenbericht op te starten 
(waarvan de kosten door de bank moeten worden gedragen). De curator is nog in afwachting 
van een reactie van de bank. De bank heeft ingestemd met het advies van de curator. Daarbij 
is overeengekomen dat de bank de kosten van de procedure en de deskundige betaald. De 
curator heeft het verzoekschrift tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht 
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inmiddels ingediend en de diverse betrokken partijen hebben hierop gereageerd. Ook heeft er 
al een mondelinge behandeling plaatsgevonden van het door de curator ingediende 
verzoekschrift. Op 23 april a.s. wordt de uitspraak ter zake het verzoek verwacht. De 
rechtbank heeft het verzoek tot het bevelen van een voorlopig deskundigenbericht 
toegewezen. Er is inmiddels meerdere malen contact geweest met de deskundige. Op 25 
augustus a.s. wordt de betreffende betonvloer door de deskundige bekeken. De curator en de 
overige betrokken partijen zullen daarbij ook aanwezig zijn. De deskundige heeft inmiddels de 
vloer onderzocht en een conceptrapportage is opgesteld. De betrokken partijen zijn nog in de 
gelegenheid op dit conceptrapport te reageren. In het volgende verslag zal nader worden 
ingegaan op de inhoud van het deskundigenrapport.

Het deskundigenrapport is inmiddels ontvangen. Kort samengevat kan worden vastgesteld dat 
de deskundige heeft vastgesteld dat de vloer gebreken vertoont. De oorzaak hiervan dient 
hoofdzakelijk te worden gevonden in de samenstelling van het betonmengsel. De schade is 
vastgesteld op € 50.000,-  tot € 150.000,-. De curator  heeft inmiddels nader overleg gevoerd 
met de bank (als pandhouder) en er is besloten dat een procedure zal worden opgestart tegen 
de aansprakelijke partijen. De kosten ervan komen voor rekening van de bank.  De curator 
heeft zowel de onderaannemer als de betonleverancier aangesproken en gevraagd of er 
bereidheid bestaat tot het beproeven van een minnelijke regeling. De onderaannemer heeft 
reeds laten weten dat dit niet het geval is, waarmee een regeling niet meer haalbaar lijkt. De 
curator wacht de reactie van de betonleverancier nog af. Mocht dit niet tot een gewenst 
resultaat leiden, dan zal in januari 2015 een procedure worden opgestart. 
De curator is nog met de betrokken partijen en de bank in overleg over een minnelijke 
regeling. Definitieve overeenstemming is nog niet bereikt. Na intensief overleg is 
overeenstemming bereikt over een regeling. In het kader van deze regeling wordt een bedrag 
van € 28.750,- betaald, welk bedrag – na aftrek van een boedelbijdrage – aan de bank ten 
goede komt (in verband met haar pandrecht). Voornoemd bedrag is ook reeds (op de 
boedelrekening) ontvangen, zodat de curator thans tot afwikkeling van deze kwestie 
(waaronder uitbetaling aan de bank) kan overgaan. Uitbetaling aan de bank heeft 
plaatsgevonden. Dit onderdeel kan daarmee als afgehandeld worden beschouwd.  
5. Een vordering van € 6.147,35: deze debiteur heeft zich terecht op opschorting beroepen in 
verband met niet of onjuist uitgevoerde werkzaamheden. De curator is met deze debiteur 
overeengekomen dat hij de werkzaamheden mag laten herstellen en de kosten hiervan in 
mindering mag brengen op het openstaande factuurbedrag. Thans heeft de curator echter 
begrepen dat deze debiteur geen herstelwerkzaamheden laat uitvoeren. De curator zal 
wederom in contact treden met deze debiteur over de financiële afwikkeling van deze kwestie.
Na overleg heeft deze debiteur laten weten toch over te zullen gaan tot herstel van de niet of 
onjuist uitgevoerde werkzaamheden. De curator heeft de debiteur verzocht ter zake deze 
werkzaamheden een offerte op te vragen. Deze is nog niet ontvangen. Inmiddels is de 
gevraagde informatie ontvangen. De kosten van herstel zijn nagenoeg gelijk  aan de 
openstaande vordering. Daarnaast speelt nog de discussie over het verval van garantie. De 
curator heeft de bank geadviseerd de incasso te staken, welk advies de bank heeft opgevolgd. 

OPBRENGST
€ 3.995,56. Dit bedrag is inclusief de afdracht aan de Rabobank ter zake het aan haar 
toekomende deel uit hoofde van haar pandrecht. 
Het bedrag ad € 21.622,52, zoals vermeld in het vorige verslag betrof de opbrengst inclusief 
de opbrengst van de boedeldebiteuren (zie onderdeel 6.1)

4.3 Boedelbijdrage

Overeenkomstig separatistenregeling.

4.4 Werkzaamheden
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4.4 Werkzaamheden

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vordering van de bank bedraagt op dit moment € 405.311,86. De opbrengst uit hoofde van 
uitwinning van de zekerheden dient hierop nog in mindering te worden gebracht. 

5.2 Leasecontracten

Niet van toepassing.

5.3 Beschrijving zekerheden

Ten behoeve van de bank zijn pandrechten gevestigd op de voorraad, inventaris, 
bedrijfsmiddelen en vervoermiddelen van de vennootschap. 

5.4 Separatistenpositie

Ja.

5.5 Boedelbijdragen

Zie 'Beschrijving zekerheden' en 'Separatistenpositie'. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben zich diverse crediteuren gemeld met een eigendomsvoorbehoud. De curator heeft 
deze voorbehouden reeds in overleg met de bestuurder beoordeeld.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de activiteiten van de 
vennootschap nog enige tijd voortgezet ten behoeve van een eventuele doorstart.     
Op dit moment heeft de boedel in het kader van het voortzetten van de werkzaamheden een 
bedrag van € 10.280,95 gefactureerd. Hiervan is inmiddels een bedrag van € 9.687,35 
betaald. De huidige stand van zaken is dat de boedel een totaal bedrag van € 17.626,96 heeft 
gefactureerd in verband met het voortzetten van de werkzaamheden. Hiervan is een bedrag 
van € 15.632,84 reeds ontvangen. Inmiddels is het volledige bedrag van € 17.626,96 
ontvangen. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Zie 'Voortzetten: Exploitatie/zekerheden'. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden
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6.4 Doorstart: Beschrijving

 De curator is thans nog bezig met de afronding van de verkoop van de activiteiten en activa 
van de vennootschap. In het volgende verslag zal hierover nader informatie worden gegeven.
 De curator heeft met toestemming van de rechter-commissaris de immateriële activa van de 
failliete vennootschap (zoals klantenbestand, orderportefeuille, telefoonnummers, etc.) voor 
een bedrag van € 8.000,- verkocht. Dit bedrag komt geheel ten goede aan de boedel. 
 In de koopovereenkomst is voorts nog het volgende opgenomen. Door de failliete 
vennootschap was ten behoeve van een 2/1 kap woning reeds een fundering gestort. Voorts 
waren diverse (houten) kozijnen ten behoeve van de bouw van deze woning gemaakt. Met de 
koper is overeengekomen dat hij - indien hij de opdracht krijgt tot de bouw van voornoemde 
2/1 kap woning - in overleg treedt met de curator over een te betalen vergoeding in verband 
met de reeds door de failliete vennootschap gemaakte kosten. De curator is thans in overleg 
met de koper over het betalen van deze vergoeding. De koper heeft zich vooralsnog op het 
standpunt gesteld dat de vergoeding nihil zou moeten zijn. Daarmee kan de curator zich niet 
verenigen. 
De curator heeft de koper verzocht een overzicht op te stellen van de kosten die de koper zou 
moeten maken in verband met (herstel)werkzaamheden m.b.t. de fundering en de kozijnen. Dit 
overzicht is inmiddels ontvangen. De totale kosten zijn door de koper begroot op 
€ 35.368,88 terwijl de kosten die de vennootschap heeft gemaakt voor het storten van de 
fundering en het maken van de kozijnen € 33.397,59 bedragen. Op basis van deze informatie 
zou de vergoeding aan de boedel derhalve nihil zijn. Zoals reeds genoemd, kan de curator 
zich daarmee niet verenigen, temeer omdat er kosten in het overzicht zijn opgenomen die 
volgens de curator niet voor vergoeding in aanmerking komen (omdat er geen verband is met 
werkzaamheden t.b.v. de fundering en de kozijnen). De curator heeft geheel onverplicht en 
onder het voorbehoud van toestemming van de curator een voorstel gedaan, inhoudende de 
betaling van een bedrag van € 24.497,63. De curator is nog in afwachting van een reactie van 
de koper. 
In de vierde verslagperiode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de koper over 
voornoemde kwestie. Toen bleek dat geen overeenstemming kan worden bereikt over een 
minnelijke regeling heeft de curator de rechter-commissaris gevraagd toestemming te verlenen 
voor het aanhangig maken van een procedure. Deze toestemming is (na het verstrekken van 
een nadere toelichting) verkregen. Vervolgens is nogmaals een bespreking met de koper 
gevoerd. Daarbij is overeenstemming bereikt over het betalen van een vergoeding van € 
10.000,00 (incl. BTW) door de koper aan de boedel. De rechter-commissaris heeft 
toestemming verleend voor deze regeling. Betaling van het bedrag van € 10.000,00 vindt 
plaats nadat de betreffende grond (waarop de 2-1 kap woning wordt gebouwd) aan de kopers 
is geleverd. 
 De curator heeft frequent contact met de koper. Tot op heden is de grond nog niet geleverd. 
Naar het zich laat aanzien, wordt de grond op korte termijn geleverd. Het bedrag van € 10k 
kan dan ook worden betaald. De curator houdt regelmatig contact over deze kwestie. 
Het bedrag van € 10k is inmiddels ontvangen. Hiermee is deze kwestie afgewikkeld. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie 'Beschrijving'.

6.6 Doorstart: Opbrengst

€ 18.000,-

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

Pagina 13 van 
16

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

06-10-2017Datum:Nummer: 3



6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

 Het onderzoek van de administratie  is inmiddels afgerond. Het onderzoek geeft aanleiding tot 
het stellen van nadere vragen aan de bestuurder van de vennootschap, hetgeen inmiddels is 
gebeurd. De curator wacht nog op een reactie. De curator heeft inmiddels diverse 
correspondentie gevoerd met de bestuurder en diens advocaat over een aantal betalingen 
(met een totaalbedrag van € 23.830,00) die voorafgaand aan het faillissement hebben 
plaatsgevonden. Op 9 april a.s. vindt er een bespreking plaats teneinde te bezien of een 
regeling kan worden getroffen. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over een regeling. De 
bestuurder heeft een bedrag van € 10.000,- aan de boedel betaald ter afwikkeling van deze 
kwestie. 

7.2 Depot jaarrekeningen

Alle jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Aan de stortingsverplichting is voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is afgerond. Afgezien van hetgeen onder sub 7.1 is vermeld, zijn er geen onregelmatigheden 
aangetroffen. 

7.6 Paulianeus handelen

Is afgerond. Afgezien van hetgeen onder sub 7.1 is vermeld, zijn er geen onregelmatigheden 
aangetroffen.

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Het UWV heeft een drietal boedelvorderingen ingediend ter zake loon ad € 25.692,32, premie 
ad € 4.320,69 en pensioenpremie ad € 3.995,19.
Mecklenfeld Vastgoed heeft een drietal vorderingen ingediend ter zake huur voor een 
totaalbedrag ad € 24.145,25
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8.2 Pref. vord. van de fiscus

Tot op heden heeft de fiscus een vordering ingediend van € 7.037,- ter zake omzetbelasting, 
alsmede ter zake loonheffing voor een bedrag ad € 10.486,66. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft een tweetal preferente vordering ingediend ter zake loon ad € 5.295,72 en ter 
zake premie ad € 1.765,82.

8.4 Andere pref. crediteuren

De vordering betreffende de huur van het bedrijfspand is overgeheveld naar de lijst van 
ingediende boedelvorderingen. Naast het UWV en de belastingdienst zijn er momenteel geen 
andere preferente crediteuren. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren

40

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 675.459,05

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

niet van toepassing.

9.2 Aard procedures

niet van toepassing.

9.3 Stand procedures

niet van toepassing.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend. Afwikkeling is afhankelijk van de incasso van de laatste debiteur. 
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verslag 17 - 7 juli 2017: Er zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen. Afwikkeling is nog steeds 
afhankelijk van de incasso van de laatste debiteurenvordering. 

verslag 18 - 7 oktober 2017: wellicht dat in geval van overdracht van de nog 
openstaande debiteurenvordering het faillissement op korte termijn kan worden 
afgewikkeld. In de komende verslagperiode zal dit duidelijk worden.

10.2 Plan van aanpak

Het afwikkelen van de incasso van de laatste debiteur (zie 'Omvang debiteuren').

verslag 17 - 7 juli 2017: Incasso laatste debiteurenvordering. 

verslag 18 - 7 oktober 2017: overleg met de bank over incasso en overdracht van de 
laatste debiteurenvordering. 

10.3 Indiening volgend verslag

7 juli 2017

7 oktober 2017.

7 januari 2018.

10.4 Werkzaamheden

Verslaglegging

Verslaglegging.
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