
Algemeen

Gegevens onderneming

De besloten vennootschap Konstruktiebedrijf Libbenga B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen 
en (voorheen) kantoorhoudend aan Kotterstraat 20 te (3133KW) Vlaardingen

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "vervaardiging van metalen constructiewerken en 
delen daarvan. Het uitoefenen van het smeed-, las-, konstruktie- en plaatwerkbedrijf, de 
handel in metalen, de apparatenbouw; alsmede het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van 
turn-key-projecten. Industrie bouw/ petrochemie."

Omzetgegevens

2016: € 3,6 miljoen (inclusief omzet behaald via de Belgische zustervennootschap ad € 1,3 
miljoen)
2015: € 5,3 miljoen
2014: € 3,2 miljoen

Personeel gemiddeld aantal

29

Saldo einde verslagperiode

€ 246.349,14

€ 319.049,87

€ 323.048,47

€ 308.157,17

€ 308.157,17

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000006835:F001

21-06-2016

mr. JCAM  Los

Curator: mr. M.  Windt

Insolventienummer: F.10/16/342
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€ 288.157,17

Verslagperiode

21 juni 2016 tot en met 20 juli 2016

21 juli 2016 tot en met 2 november 2016

3 november 2016 tot en met 22 maart 2017

23 maart 2017 tot en met 26 juni 2017

27 juni 2017 tot en met 21 september 2017

22 september 2017 tot en met 20 december 2017

21 december 2017 tot en met 20 maart 2018

Bestede uren in verslagperiode

174,90 uren

Per abuis is er een verkeerd saldo bestede uren in verslagperiode 1 opgenomen. Dit had 
175,60 uren moeten zijn.

Verslagperiode 2: 83,70 uren

Het correcte saldo bestede uren in verslagperiode 2 is 84,40 uur (achteraf bleek dat nog niet 
alle uren waren ingeboekt). 

Verslagperiode 3: 41,30

24,50 uur

14,30 uur

31 uur

6 uur en 24 minuten
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Bestede uren totaal

174,90 uren

Per abuis is er een verkeerd saldo bestede uren in verslagperiode 1 opgenomen. Dit had 
175,60 uren moeten zijn.

Verslagperiode 2: 259,30 uren

Het correcte saldo bestede uren tot en met verslagperiode 2 is 260 uur (achteraf bleek dat nog 
niet alle uren waren ingeboekt). 

Verslagperiode 3: 301,30 uur

325,80 uur

340,70 uur

372,20 uur

382 uur en 30 minuten

Toelichting

De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële informatie, in dit verslag 
onderwerp is van nader onderzoek. In een later stadium kan blijken dat deze informatie (voor 
een belangrijk gedeelte) moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en juistheid van de 
in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden gedaan. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Konstruktiebedrijf Libbenga B.V. ("Libbenga") is op 19 november 1985 opgericht en op 10 
december 1985 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Enig aandeelhouder is thans 
Libbenga Beheer B.V. De heren C.M. Meeder en G.J. Meeder zijn de bestuurders van 
Libbenga. 

Libbenga is onderdeel van een concern met vijf vennootschappen. Libbenga Beheer B.V. is 
tevens aandeelhouder van de zustervennootschappen van Libbenga. Belangrijke onderdelen 
van de activa waarmee Libbenga haar onderneming exploiteerde (pand en een groot deel van 
de machines) behoren toe aan de andere vennootschappen in het concern.

1.2 Winst en verlies

2016: € 520.000 verlies
2015: € 718.000 verlies
2014: € 1.411.000 verlies
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1.3 Balanstotaal

2014: € 1.124.830

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

De volgende verzekeringen zijn op naam van gefailleerde afgesloten:
Ziekteverzuimverzekering
Aansprakelijkheidsverzekering
Autoverzekering
Machinebreukverzekering
Opstalverzekering
Inventaris/goederenverzekering
Bedrijfschadeverzekering
Zakenreisverzekering

De curator heeft gecontroleerd of en in hoeverre deze verzekeringen in stand zijn en deze - 
met het oog op het mogelijk tijdelijk voortzetten van de onderneming - niet direct na de 
faillietverklaring opgezegd. De curator zal deze verzekeringen zo spoedig mogelijk opzeggen.

De verzekeringen zijn opgezegd.

1.6 Huur

Libbenga huurde het bedrijfspand waarin zij haar onderneming exploiteerde van (haar 
aandeelhouder) Libbenga Beheer B.V. Deze huurovereenkomst is opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement

Van het bestuur van Libbenga begreep de curator dat de onderneming de afgelopen jaren 
aanzienlijke investeringen heeft gedaan in innovatie, met name in een grote en prijzige 
lasmachine die - bij goed functioneren - een groot deel van het handmatige werk zou kunnen 
vervangen. Deze investeringen hebben niet het gewenste resultaat - een toename van de 
vraag en productiviteit - opgeleverd. Vanwege de teruglopende omzet en de steeds kleiner 
wordende bruto marge enerzijds, en de gelijkblijvende vaste lasten anderzijds, was de 
exploitatie van Libbenga reeds enige tijd verlieslatend. Libbenga heeft getracht het tij te keren, 
onder meer door de kosten te reduceren, maar dit heeft niet geleid tot (voldoende) resultaat.

De curator doet ter zake nader onderzoek.

<>

De curator heeft nog geen indicaties dat er een andere oorzaak is dan eerder gesteld. Hij 
neemt dit voor zover nodig nog mee in het vervolg van het rechtmatigheidsonderzoek.
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

29

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet bekend.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Het personeel is op vrijdag 24 juni 2016 schriftelijk ontslag aangezegd. Aan een deel van het 
personeel is een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden door de (gedeeltelijk) 
doorstartende partij, Van den Brink Montage B.V. (verder:  "Van den Brink", zie ook 
Doorstart/voortzetten onderneming).

2.4 Werkzaamheden

Contact met UWV, directie, diverse personeelsleden en Van den Brink.

Geen

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

Niet van toepassing.
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Op de kantoorlocatie van Libbenga zijn (kantoor)inventaris en handgereedschappen 
aangetroffen. De (kantoor)inventaris bestaat met name uit werkplekken voor het 
kantoorpersoneel en de inrichting van een bedrijfskantine. De handgereedschappen betreffen 
een beperkt aantal gereedschappen dat niet op de balans is geactiveerd, zoals een accutol, 
slijptol, etc. Met toestemming van de rechter-commissaris is de kantoorinventaris verkocht 
voor € 12.500 en zijn de handgereedschappen verkocht voor € 10.000 aan Van den Brink (zie 
ook Doorstart/voortzetten onderneming).

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Inventaris: € 12.500
Handgereedschappen: € 10.000

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.n.b.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De opbrengst van de inventaris en handgereedschappen is door de curator in verband met het 
(bodem)voorrecht van de fiscus opgeëist. Voor wat betreft de handgereedschappen begreep 
de curator dat deze uitsluitend op het kantooradres van Libbenga werden gebruikt; om die 
reden kwalificeren ook de handgereedschappen naar de mening van de curator als 
bodemzaken.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Contact met geïnteresseerde partijen, opstellen overnameovereenkomst, overleg met 
(pretens) pandhouder.

<>

Geen.
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3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Zowel op de kantoorlocatie van Libbenga als bijderden zijn/waren diverse zaken, met name 
divers(e) staal(producten), aanwezig. Voor zover dit zaken zijn die in het kader van een 
opdracht zijn verwerkt, kwalificeren deze als onderhanden werk; de overige zaken kwalificeren 
als voorraad.

Ten tijde van het faillissement was sprake van diverse lopende projecten. Door de curator is 
ter zake deze overeenkomsten/projecten onderzocht wat de feitelijke (toe)stand van het 
werk/project was en wat de financiële stand van zaken was.

Met betrekking tot een deel van de projecten heeft de curator, in het kader van een 
(gedeeltelijke) doorstart, het staal van Libbenga dat betrekking heeft op die projecten voor een 
bedrag van € 66.500 verkocht aan Van den Brink (zie ook Doorstart/Voortzetten 
onderneming). Het staal van Libbenga dat betrekking had op een project voor een Belgische 
partij is door de curator rechtstreeks aan die partij verkocht voor een bedrag van € 15.000,--.

Vanwege een substantieel verschil tussen de taxatiewaarde van de voorraad en de bieding 
van Van den Brink daarop, is de curator nog niet tot een verkoop van de voorraad gekomen. 
De curator laat een hertaxatie uitvoeren en probeert dan alsnog een verkoop te realiseren. 
Momenteel onderzoekt de curator voorts nog of hij met betrekking tot het verdere 
onderhanden werk en/of lopende projecten tot een overdracht van dat onderhanden werk of 
die lopende projecten kan komen.

Gedurende de verslagperiode verkocht de curator een deel van de resterende voorraad - te 
weten staal dat betrekking had op een project voor Strukton- aan de voormalige 
opdrachtgever. Dit staal bevond zich onder derden, met welke derden door Strukton onder 
medewerking van de curator tot een regeling is gekomen ter zake de afgifte. Met betrekking tot 
de verder nog aanwezige voorraadzaken is een hertaxatie uitgevoerd en is de curator in 
overleg over de verkoop ervan. 

Gedurende de verslagperiode verkocht de curator het resterende deel van de  voorraad voor € 
5.000,- (excl. BTW).

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

€ 81.500

€ 81.500,- en € 9.971,-

€ 81.500,-,  € 9.971,- en € 6.050,-

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

50% van de opbrengst van het onderhanden werk, tot dit moment een bedrag van € 40.750.

50% van de opbrengst van het onderhanden werk, tot dit moment een bedrag van 
€ 45.735,50.
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Over de opbrengst van € 81.500,- bedroeg de boedelbijdrage 50%, over de opbrengsten van € 
9.971,- en € 6.050,- bedroeg deze 55%. In totaal ontving de curator in dit kader tot nog toe dus 
boedelbijdrages tot een bedrag van € 49.561,55.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Bestuderen diverse documentatie m.b.t. feitelijke en financiële stand van projecten, waarde 
van aanwezige staal, overeenkomsten, e.d. Correspondentie en overleg met geïnteresseerde 
partijen, opdrachtgevers, derden waar zaken aanwezig waren/zijn, directie, pandhouder, etc. 
Opstellen verkoopdocumentatie.

Contact met Strukton, retentor, taxateur, directie, pandhouder, rechter-commissaris. 
Opstellen verkoopvoorwaarden.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator contact onderhouden met betrokkenen, m.n. 
met Strukton, Van den Brink, de pandhouder en de rechter-commissaris.

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De goodwill samenhangend met Libbenga is (ook) verkocht aan Van den Brink, voor een 
bedrag van € 12.500. Op de door Libbenga bij Rabobank en ING gehouden bankrekeningen 
zijn saldi aangetroffen, alsmede gedurende het faillissement betalingen ontvangen. De curator 
heeft Rabobank en ING om die reden verzocht deze bedragen over te maken naar de 
faillissementsrekening, Rabobank tot een bedrag van € 164.097,20 en ING tot een bedrag van 
€ 713,03. De Rabobank heeft hier ondertussen gehoor aangegeven. De curator onderzoekt 
nog hoe de op die bankrekeningen ontvangen betalingen kwalificeren.

Het saldo van de Rabobank had betrekking op betalingen van debiteuren. De afwikkeling 
hiervan wordt verder -in plaats van onder dit punt- onder punt 4.1 verantwoord.  De ING heeft 
het aangetroffen saldo ook overgemaakt naar de faillissementsrekening. 

- 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

€ 12.500
€ 164.097,20

€ 12.500,- en € 713,03.

-

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Contact met Van den Brink en ING.
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Contact met Rabobank.

Geen.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenportefeuille per datum faillissement bedraagt ongeveer € 950.000. ABN AMRO 
heeft een pandrecht op deze portefeuille. De curator onderzoekt of en in hoeverre sprake is 
van inbare vorderingen, temeer nu deze vorderingen veelal samenhangen met nog niet 
afgeronde projecten.

Een deel van de openstaande debiteuren heeft na het uitspreken van het faillissement op de 
Rabobank rekening betaald voor een totaalbedrag tot € 234.191,30. Ook is door twee 
debiteuren betaald op de faillissementsrekening voor een totaalbedrag van € 11.031,57. Van 
dit laatstgenoemde bedrag dient een bedrag € 9.928,41 conform de afspraak met ABN AMRO 
te worden afgedragen aan ABN AMRO. Ter zake de bedragen die uit eigen beweging ná 
faillissementsdatuym op de bankrekening van gefailleerde zijn ontvangen, is het pandrecht van 
ABN AMRO vervallen. ABN AMRO heeft wel een voorrang op het geëinde conform HR 
Mulder/LLBN (NJ 1996/471). De curator neemt het standpunt in dat ter zake geen 
afdrachtverplichting bestaat jegens ABN AMRO. 
Thans staat er nog een bedrag van € 263.342,73 aan debiteuren open waarvan de curator 
onderzoekt of dit incasseerbaar is. Van de rest van de debiteurenportefeuille is al gebleken dat 
dit niet te incasseren is. 

Er is gedurende de verslagperiode nog een bedrag van € 4.235,- van een debiteur 
geïncasseerd. Daarnaast ontving de curator van Rabobank een bedrag van € 28.627,77 als 
afdracht van op de Rabobank-rekening ontvangen betalingen van opdrachtgevers van 
gefailleerde.

De curator heeft een aantal grote vorderingen - in overleg met de pandhouder - moeten 
afboeken, deels in verband met het feit dat de directie bevestigde dat deze vorderingen terecht 
betwist worden en deels omdat de projecten niet zijn afgemaakt waardoor geen reële kans op 
succesvolle inning bestond. Er staat thans nog een bedrag van circa € 50.000,- aan 
debiteuren open, waarvan nog een deel betwist wordt. De verdere inning van deze debiteuren 
stemt de curator af met de pandhouder

Er is gedurende de verslagperiode nog een bedrag van € 8.586,16 van een debiteur 
geïncasseerd. Het betrof een vordering welke deels betwist werd. Uiteindelijk is een deel van 
die betwiste vordering alsnog voldaan. 

De curator is vervolgens tot een (tussentijdse) afrekening met ABN AMRO Bank gekomen, 
met betrekking tot het deel van de debiteurenopbrengst waar de bank recht op heeft. Er 
resteert nu nog een openstaand debiteurensaldo van circa € 25.000,-. Ondanks diverse 
aanmaningen zijn deze debiteuren (nog) niet tot betaling over gegaan. De curator stemt de 
verdere incasso af met de bank.

Pagina 9 van 20

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

21-03-2018Datum:Nummer: 7



De curator is thans doende met de incasso van de laatste debiteur(en). Een van deze debiteur
(en) heeft de curator verzocht de Belastingdienst te vragen om een vrijwaringsverklaring in 
verband met de Wet Ketenaansprakelijkheid. De curator verwacht deze verklaring op korte 
termijn te zullen ontvangen en vervolgens de inning te kunnen afronden.

De curator heeft gedurende de verslagperiode de vrijwaringsverklaring ontvangen. Deze bleek 
niet helemaal correct. Om die reden heeft de curator deze geretourneerd aan de 
Belastingdienst en is hij thans in afwachting van een aangepaste verklaring. Hij verwacht dat 
hij deze op korte termijn zal ontvangen en dat hij vervolgens de debiteurenincasso zal kunnen 
afronden.

De curator ontving de juiste vrijwaringsverklaring, welke eveneens door de 
opdrachtgever van gefailleerde en de Belastingdienst is ondertekend. Ondanks deze 
ondertekening bleef de feitelijke betaling door de opdrachtgever nog geruime tijd uit. De 
curator ontving de uitdrukkelijke toezegging dat hij het bedrag op korte termijn zal 
ontvangen, waarna hij de debiteureninning zal afronden.

4.2 Opbrengst

Door de curator is tot op heden een bedrag van € 4.519,35 geïnd van (één van) de debiteuren 
van Libbenga. De curator zal de (verdere) inning van de debiteuren met ABN AMRO 
afstemmen.

€ 235.294,46

€ 268.157,23

In totaal werd een bedrag van € 258.044,03 geïnd. Hiervan is een bedrag van € 21.467,46 
afgedragen aan ABN in verband met haar pandrecht. Een bedrag van € 2.385,27 betreft de 
boedelbijdrage voor de inning van verpande debiteuren.

In totaal werd een bedrag van € 287.404,03 aan debiteurenbetalingen ontvangen, 
waarvan € 21.467,46 is afgedragen aan ABN in verband met haar pandrecht en € 20.000,- 
aan een debiteur is terugbetaald in verband met een dubbel uitgevoerde betaling. 

4.3 Boedelbijdrage

10% van het geïnde.

De boedelbijdrage ter zake de geïnde debiteuren bedraagt thans € 1.103,16.

Nu een bedrag van € 4.235,- werd geïncasseerd, bedraagt de totale boedelbijdrage ter zake 
van actief geïnde debiteuren € 1.526,66.

€ 2.385,27
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4.4 Werkzaamheden

Contact met pandhouder en debiteuren, inventariseren debiteurenposities.

In overleg met de pandhouder heeft de curator de debiteuren aangeschreven. De 
boedelbijdrage geldt voor deze eerste mailing. De curator stemt het vervolg van de inning af 
met de pandhouder. 

Nadere incassowerkzaamheden, overleg met directie en pandhouder, contact met (voormalig) 
opdrachtgever van gefailleerde m.b.t. op Rabobank-rekening ontvangen betaling(en).

Overleg met bank, verdere incassowerkzaamheden.

Voortzetten debiteurenincasso.

Contact met Belastingdienst en debiteur(en).

Afrondende werkzaamheden inning.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 1.824.957,30 ingediend. 

De huidige vordering van de ABN AMRO Bank N.V. bedraagt € 1.798.397,75.

De huidige vordering van de ABN AMRO Bank N.V. bedraagt € 59.078,05 (+pm) en zal naar 
verwachting van de curator nog in beperkte mate verder afnemen.

Volgens opgaaf van ABN AMRO Bank N.V. bedraagt haar huidige vordering € 53.341,72 
(+pm).

5.2 Leasecontracten

Libbenga heeft ter zake een (personen)auto een leaseovereenkomst met LeasePlan. 
LeasePlan is in de gelegenheid gesteld de auto op te halen.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. heeft een panddrecht op de bedrijfs- en handelsvoorraden (waaronder 
het onderhanden werk), alsmede op de vorderingen op derden en vorderingen op en rechten 
uit gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van aanneming van werk en intellectuele 
eigendomsrechten.
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5.4 Separatistenpositie

Ja.

5.5 Boedelbijdragen

Deze zijn - voor zover van toepassing - reeds hiervoor in het verslag vermeld.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er hebben diverse schuldeisers een beroep op eigendomsvoorbehoud gedaan. De curator 
heeft onderzocht en onderzoekt in hoeverre deze goederen nog aanwezig zijn. Met betrekking 
tot een deel van de goederen stelde de curator reeds vast dat deze niet meer aanwezig zijn 
en/of zijn verwerkt, zodat een eventueel eigendomsvoorbehoud is vervallen.

5.7 Retentierechten

Een aantal zaken van Libbenga wordt gehouden door derden. Deze partijen hebben jegens de 
curator nog geen aanspraak gemaakt op een recht van retentie.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Contact met diverse betrokken partijen, zowel ter zake zekerheidsrechten als 
eigendomsvoorbehouden, bestuderen financierings- en zekerheidsdocumentatie.

Onderhouden contact met ABN AMRO, partijen die doen op eigendomsvoorbehoud etc.

Afrondend contact ABN AMRO.
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Ten tijde van de faillietverklaring was het personeel van Libbenga nog op diverse projecten en 
in het bedrijfspand van Libbenga aan het werk. Dit betrof voor een belangrijk deel min of meer 
afrondende werkzaamheden. Voor de (verdere) voortzetting en/of afronding van de 
werkzaamheden benodigde materialen waren nog niet besteld en/of geleverd. De werknemers 
van gefailleerde zijn gedurende de eerste dagen na de faillietverklaring nog doorgegaan met 
deze werkzaamheden, gedurende welke eerste dagen de curator heeft geïnventariseerd of het 
voor de boedel gewenst was om de werkzaamheden/projecten (deels) verder voort te zetten of 
deze projecten ofwel de in het kader van die projecten aanwezige activa (deels) te verkopen 
aan een eventuele geïnteresseerde partij.

Na bestudering van de aanwezige informatie over de (financiële) stand van de projecten met 
de meeste urgentie, heeft de curator de in het kader van (een deel van) die projecten 
aanwezige activa overgedragen aan Van den Brink. Voor zover thans nog sprake is van 
(voortzetting van de) activiteiten, vindt/vinden die met ingang van 1 juli 2016 voor rekening en 
risico van Van den Brink plaats.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Met de (beperkte) voortzetting van de activiteiten waren - voor zover de curator thans bekend - 
(behoudens zeer beperkte benzinekosten geen externe kosten en opbrengsten gemoeid.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Contact met directie, verzekeringstussenpersoon/-maatschappij, geïnteresseerde partijen, 
overige betrokkenen.

Afronden contact met eerder genoemde betrokkenen. 

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Door de curator is een (beperkte) doorstart gerealiseerd. Deze is gerealiseerd door de 
belangrijkste aanwezige activa van Libbenga, zoals hiervoor in het verslag omschreven 
(inventaris, handgereedschappen, staal ter zake onderhanden werk, goodwill), te verkopen 
aan Van den Brink. Met Van den Brink zijn tevens afspraken gemaakt over het (tijdelijke) 
gebruik van het huurpand door Van den Brink. Van den Brink is - zo begreep de curator - 
voorts met zustervennootschappen van Libbenga in gesprek over de overname van activa van 
die vennootschappen. Van den Brink heeft zich verplicht om aan ten minste 18 werknemers 
van Libbenga een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

De curator begreep dat op de hiervoor bedoelde activa van zustervennootschappen 
bodembeslag is gelegd door de Belastingdienst. De afwikkeling van dat beslag kan relevante 
gevolgen hebben voor de fiscale schulden van gefailleerde. De curator begreep dat er nog 
geen overeenstemming bestaat tussen Van den Brink en de Belastingdienst over de 
overnameprijs van de beslagen zaken.

De curator begreep dat 16 werknemers in dienst zijn getreden bij Van den Brink. 
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6.5 Doorstart: Verantwoording

Zie het hiervoor gestelde.

6.6 Doorstart: Opbrengst

De opbrengsten die zijn gerealiseerd met de doorstart zijn reeds eerder in dit verslag 
verantwoord. Dit betreft de navolgende opbrengsten:
- (kantoor)inventaris: € 12.500,-
- handgereedschappen: € 10.000,-
- voorraden / onderhanden werk: € 66.500,-
- goodwill: € 12.500,-

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

De boedelbijdrages die zijn gerealiseerd met de doorstart zijn reeds eerder in dit verslag 
verantwoord. Ter zake de in de doorstart betrokken voorraden / onderhanden werk is een 
boedelbijdrage van € 33.250,- ontvangen. 

De curator heeft nog een bedrag van € 13.612,50 van de doorstarter ontvangen in verband 
met de afgesproken bijdrage in de personeelskosten gedurende de boedelperiode (ter zake 
personeel dat niet bij de doorstarter in dienst is getreden, maar wel tijdens hun dienstverband 
bij gefailleerde door de doorstarter is ingezet).

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Contact met diverse betrokkenen, zoals werknemers, directie en geïnteresseerde partij(en), 
onderhandelingen over en redigeren van overnameovereenkomst.

Afronden contact met eerdere genoemde betrokkenen waaronder specifiek de Belastingdienst 
en Van den Brink.

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator heeft in onderzoek of is voldaan aan de boekhoudplicht. 

Gedurende de verslagperiode heeft de curator nadere informatie/data veiliggesteld en deze in 
zijn onderzoek betrokken. De curator verwacht aan het begin van de komende verslagperiode 
over de eerste onderzoeksresultaten te kunnen beschikken. 
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De curator is thans nog bezig met dit onderzoek.

De curator is van mening dat in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over 2014 is tijdig gedeponeerd. De jaarrekening over 2013 is 4 dagen te laat 
gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De curator heeft dit in onderzoek. 

In verband met het bepaalde in artikel 2:396 BW is gefailleerde hiertoe niet gehouden. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De eventuele vordering tot volstorting van de aandelen is, gezien de datum van de oprichting 
van Libbenga, inmiddels verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft in onderzoek of sprake is van onbehoorlijk bestuur.

De curator heeft dit onderzoek voor een belangrijk deel uitgevoerd. Het onderzoek van de 
curator richt zich nu nog op (de achtergronden van) een aantal specifieke betalingen.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek voortgezet. Hij verwacht dit op 
korte termijn af te ronden en dan zijn bevindingen met de bestuurders en de rechter-
commissaris te delen. Vervolgens zal hij bepalen wat de wenselijke vervolgstappen zijn en 
deze in gang zetten.

De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zijn bevindingen met de rechter-commissaris 
gedeeld. Hij verwacht dit punt gedurende de komende verslagperiode definitief te zullen 
afronden.

De uitkomst van het onderzoek van de curator is dat hij als curator het bestuur geen 
gegrond verwijt van kennelijk onbehoorlijk bestuur kan maken. Dit punt is daarmee 
afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft in onderzoek of sprake is van paulianeus handelen.

De curator heeft dit onderzoek voor een belangrijk deel uitgevoerd. Het onderzoek van de 
curator richt zich nu nog op (de achtergronden van) een aantal specifieke betalingen.
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De curator heeft vastgesteld dat de betalingen waar zijn onderzoek zich op richtte, niet 
benadelend jegens de gezamenlijke schuldeisers waren. Overigens heeft de curator 
geen indicaties van paulianeus handelen en heeft hij daarmee zijn onderzoek afgerond.

7.7 Werkzaamheden

Het inventariserenvan de openstaande rechtmatigheidsaspecten.

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Gedurende de achterliggende verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voor een deel 
al afgerond. De verwachting van de curator is dat het onderzoek van de (achtergronden van 
de) nog openstaande punten gedurende de komende verslagperiode kan worden afgerond.

Voortzetting en afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. 

Afronding onderzoek, delen conclusies met rechter-commissaris.

De afsluiting van de rechtmatigheidspunten.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden zijn er nog geen boedelvorderingen ingediend, maar de curator verwacht deze 
onder andere van het UWV in verband met de uitvoering van de loongarantieregeling.

Het UWV heeft een totale boedelvordering van € 153.586,07 ingediend. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen vordering ingediend.

De Belastingdienst heeft een totale vordering van € 828.326,- ingediend.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.
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Het UWV heeft een preferente vordering ex artikel 16 lid 1 CSV van € 2.588,47 ingediend 
alsmede een preferente vordering van € 15.113,48 ex artikel 3:288 sub e BW.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden hebben nog geen andere preferente crediteuren een vordering ingediend. 

Een ex-werkneemster heeft een preferente vordering van € 457,53 ex artikel 3:288 sub e BW 
ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

53

81

84

87

88

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 3.513.640,89 (inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V. en exclusief de 
schuldeisers die een beroep hebben gedaan op hun recht op eigendomsvoorbehoud).

€ 3.871.442,63 (inclusief de vordering van de ABN AMRO Bank N.V.)

€ 3.860.905,98 (inclusief de verlaagde vordering van de ABN AMRO Bank N.V.)

€ 2.131.483,45 (inclusief de aanzienlijk verlaagde vordering van ABN AMRO Bank N.V.)

€ 4.116.643,22 (inclusief een ingediende vordering van ABN AMRO Lease van € 
1.990.896,10)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan thans nog geen uitspraak doen over de vraag of al dan niet een uitkering aan 
de schuldeisers kan worden gedaan.

In verband met de te verwachten hoogte van de boedelvordering van het UWV en de fiscale 
vordering zal er waarschijnlijk geen uitkering aan de concurrente schuldeisers plaatsvinden. 
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De vooruitzichten zijn thans dat er na betaling van de boedelschulden en een deel van de 
preferente vorderingen geen actief resteert ter verdeling onder de concurrente schuldeisers. 

8.8 Werkzaamheden

Het (verder) inventariseren van de schuldenlast en het afwikkelen van de beroepen op 
eigendomsvoorbehoud.

Het verder inventariseren van de schuldenlast en onderhouden van contact met de 
schuldeisers.

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

Geen.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement zal onder andere afhangen van de uitkomsten 
van het rechtmatigheidsonderzoek.

<>

De termijn van afwikkeling hangt met name af van de nadere uitkomst en het vervolg van het 
rechtmatigheidsonderzoek. 

De curator verwacht gedurende de komende verslagperiode tot afwikkeling van het 
faillissement over te gaan.
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De curator gaat er van uit dat de laatste debiteur op kort termijn zal betalen ((deze 
uitdrukkelijke toezegging ontving de curator). Daarna zal hij tot afwikkeling van het 
faillissement over gaan. 

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op:
- afwikkelen van diverse praktische aspecten ter zake de gerealiseerde (gedeeltelijke) 
doorstart;
- nader onderzoeken en afwikkelen van onderhanden werk posities;
- oppakken - en zo mogelijk afwikkelen - van verkoop van resterende activa;
- inventarisatie (en eerste stappen) inning van debiteuren;
- inventarisatie ter zake rechtmatigheidsonderzoek;

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op: 
- afwikkelen van diverse praktische aspecten ter zake de gerealiseerde (gedeeltelijke) 
doorstart; 
- inning van debiteuren; 
- onderzoek rechtmatigheidsaspecten.

De curator zal zich de komende verslagperiode met name richten op:
- afronding inning van debiteuren;
- onderzoek rechtmatigheidsaspecten.

De curator verwacht de komende verslagperiode de inning van de laatste debiteuren af te 
ronden, alsmede het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. 

De curator verwacht de komende verslagperiode de inning van de laatste debiteur(en) af te 
ronden, alsmede de laatste onderdelen van het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden. 
Vervolgens zal de curator – indien opportuun – in dat kader vervolgstappen zetten.

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode richten op: 1) afronding inning 
laatste debiteur(en); 2) afronding punten rechtmatigheid; en 3) afwikkeling faillissement.

De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode richten op: 
1. afronding inning laatste debiteur(en);
2. afwikkeling faillissement.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden uitgebracht.

Het derde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

Het vierde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.
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Het vijfde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend.

Het zesde openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

Het zevende openbaar verslag zal over ongeveer drie maanden worden ingediend. 

Indien de afwikkeling van het faillissement nog niet in gang is gezet, zal het achtste 
openbaar verslag over drie maanden worden ingediend. 

10.4 Werkzaamheden

Zie het gestelde onder "plan van aanpak".

Zie 10.2.

Zie 10.2.
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