
Algemeen

Gegevens onderneming

Libbenga Equipment B.V., statutair gevestigd te Vlaardingen, (voorheen) kantoorhoudende 
aan Kotterstraat 20 te (3133 KW) Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 24231973 ("Libbenga Equipment").

Activiteiten onderneming

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: Verhuur en lease van overige machines en 
werktuigen en van overige goederen (geen automaten)

Omzetgegevens

2016: € 24.470
2015: € 223.904
2014: € 222.570

Personeel gemiddeld aantal

0

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-

€ 10.164,-

€ 10.164,-

Verslagperiode

3 januari 2017 tot en met 1 februari 2017

2 februari 2017 tot en met 30 april 2017

1 mei 2017 tot en met 30 juli 2017

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000010174:F003

03-01-2017

mr.   de Winkel

Curator: Mr.drs. M.  Hoogendoorn

Insolventienummer: F.10/17/4
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31 juli 2017 tot en met 31 oktober 2017

1 november 2017 tot en met 4 januari 2018

Bestede uren in verslagperiode

4 uur

22 uur en 30 minuten

3 uur en 30 minuten

3 uur en 6 minuten

3 uur en 36 minuten

Bestede uren totaal

4 uur

26 uur en 30 minuten

30 uur

33 uur en 6 minuten

36 uur en 42 minuten

Toelichting

De curator (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.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Libbenga Equipment B.V. is op 19 november 1985 opgericht en op 25 november 1985
ingeschreven in het handelsregister. Enig aandeelhouder is Libbenga Beheer B.V., welke 
vennootschap ook per 3 januari 2017 in staat van faillissement is verklaard met aanstelling van 
mr. M. Hoogendoorn tot curator. De bestuurders zijn de heer C.M. Meeder en de heer G.J. 
Meeder.

1.2 Winst en verlies

2016: € 91.048,39 verlies
2015: € 130.067,79 winst
2014: € 49.180 verlies

1.3 Balanstotaal

2016: € 1.122.682
2015: € 979.639
2014: € 696.311

1.4 Lopende procedures

De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde had een bedrijfspolis in één waaronder de brandverzekering, de
opstalverzekering en de bedrijfsschadeverzekering viel. De premies bleken niet betaald
te zijn en de verzekeringen boden geen dekking meer. Pand- en hypotheekhouder ABN 
AMRO Bank N.V. en operational leasemaatschappij ABN AMRO Lease N.V. hebben de 
verzekeringen voor het pand en de inboedel in hun concernverzekering opgenomen.

1.6 Huur

Niet van toepassing. 

1.7 Oorzaak faillissement

Libbenga Equipment is een zustervennootschap van Konstruktiebedrijf Libbenga B.V., welke 
vennootschap reeds op 21 juni 2016 in staat van faillissement is verklaard. Libbenga 
Equipment stelde aan Konstruktiebedrijf Libbenga B.V. (tegen betaling) diverse machines, 
gereedschappen en voertuigen ter beschikking. Daaraan kwam een einde door het 
faillissement van Konstruktiebedrijf Libbenga B.V. De vorderingen van Libbenga Equipment 
bleven bovendien onbetaald. Doordat Libbenga Equipment vervolgens (mede) voor de fiscale 
schulden van aan haar gelieerde groepsvennootschappen werd uitgewonnen door de 
Belastingdienst, raakte zij haar belangrijkste activa kwijt. De kosten van Libbenga Equipment 
bleven wel (in beperkte omvang) doorlopen. Libbenga Equipment is daarnaast hoofdelijk 
aansprakelijk voor (fiscale en bancaire) schulden van (gefailleerde) groepsvennootschappen 
die zij niet kan voldoen. Gelet daarop zag zij zich gehouden haar faillissement aan te vragen.
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Niet van toepassing. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Niet van toepassing.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Niet van toepassing.

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

Geen. 
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

De curator is gebleken dat op naam van Libbenga Equipment kort voor faillissement en ook nu 
nog een aantal voertuigen was/is geregistreerd. De curator onderzoekt of en in hoeverre deze 
voertuigen eigendom zijn van Libbenga Equipment.

Daarnaast trof de curator een lasrobot van het merk Beammaster (de “Beammaster”). 
Libbenga Equipment is met betrekking tot de Beammaster een operational leaseovereenkomst 
aangegaan met ABN AMRO Lease N.V. Op dit moment gaat de curator er op basis van de 
hem bekende documentatie ervan uit dat de Beammaster eigendom is van ABN AMRO Lease 
N.V.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator met diverse partijen uitvoerige discussies 
gevoerd over gestelde zekerheidsrechten en eigendomsrechten op de voertuigen. Uiteindelijk 
is vast komen te staan dat zes voertuigen eigendom zijn van Libbenga Equipment. In overleg 
met de ABN AMRO Bank zijn deze vervolgens verkocht.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

€ 28.000,-

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

€ 10.164,-

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet van toepassing.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Bestuderen stukken en onderzoek.

Contact met diverse betrokken partijen (en hun adviseurs), onderhandelingen met betrekking 
tot verkoop voertuigen en afwikkeling verkoop.

Geen. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Niet van toepassing.
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3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen.

3.15 Andere activa: Beschrijving

Niet van toepassing.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Niet van toepassing.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De curator is niet bekend met debiteuren, maar alleen met rekening-courant
vorderingen op groepsmaatschappijen.

Libbenga Equipment heeft een vordering op Konstruktiebedrijf Libbenga B.V. van € 
564.396,21. Gelet op het faillissement en de stand van de boedel alsmede de preferente 
schuldenlast in dat faillissement, heeft de curator uit praktische overwegingen de vordering 
nog niet ingediend in het faillissement.

4.2 Opbrengst

Niet van toepassing. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

Het in kaart brengen van de intercompany vorderingen.

Geen.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering van € 1.798.397,75.

ABN AMRO Bank N.V. heeft na ontvangst van de verkoopopbrengst van het pand dat in
eigendom was van het tevens in staat van faillissement verklaarde Libbenga Beheer
B.V. (en waarop hypotheekrechten van ABN AMRO Bank N.V. waren gevestigd) een
aangepaste vordering van € 77.246,76 ingediend.

ABN AMRO Bank N.V. heeft na ontvangst van de verkoopopbrengst van het staal en de 
voorraad en de opbrengst van de debiteurenincasso van het tevens in staat van faillissement 
verklaarde Konstruktiebedrijf Libbenga B.V. een vordering van € 51.868,55 excl. rente en 
kosten.

Volgens opgaaf van de ABN AMRO Bank N.V. bedraagt de huidige vordering € 53.341,72 
excl. rente en kosten. 

5.2 Leasecontracten

Libbenga Equipment is met ABN AMRO Lease N.V. een operational leaseovereenkomst 
aangegaan m.b.t. de Beammaster.

ABN AMRO Lease N.V. heeft een vordering van € 1.990.896,10 ingediend. 

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. maakt aanspraak op de navolgende zekerheden:
- Diverse hypotheekrechten op de onroerende zaak van Libbenga Beheer B.V., gelegen aan 
Kotterstraat 20 te (3133 KW) Vlaardingen;
- Pandrecht op voorraden;
- Pandrecht op vorderingen;
- Pandrecht op intellectuele eigendomsrechten;
- Borgtochten van de heren C.M. Meeder en G.J. Meeder;
- Hoofdelijke verbondenheid van groepsvennootschappen;
- Surplusgarantie van en t.o.v. ABN AMRO Lease N.V.;

ABN AMRO Lease N.V. en Memeij Holding B.V. maken aanspraak op pandrechten op de 
bedrijfsmiddelen. De curator onderzoekt deze aanspraken.

De curator heeft de pandrechten van Memeij Holding B.V. betwist / vernietigd, waarin 
door Memeij Holding B.V. is berust. De pandrechten van ABN AMRO Lease N.V. heeft de 
curator erkend; waarna de curator tot een regeling met ABN AMRO Lease N.V. is 
gekomen m.b.t. de verdeling van de opbrengst van de bedrijfsmiddelen.
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5.4 Separatistenpositie

Ja.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden

Contact met ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Lease N.V., Memeij Holding B.V. 

Geen.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.
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6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen. 

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De curator zal de komende verslagperioden onderzoeken in hoeverre er aan de
boekhoudplicht is voldaan.

Gedurende de verslagperiode heeft de curator zich een goed beeld gevormd van de 
aanwezige administratie van gefailleerde. De curator heeft aanvullende informatie opgevraagd, 
na ontvangst waarvan hij naar verwachting zijn onderzoek spoedig zal kunnen afronden.

De curator is van oordeel dat (in voldoende mate) is voldaan aan de boekhoudplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2014 is 8 dagen te laat gedeponeerd. De jaarrekening 2013 is 4 dagen te
laat gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele vordering volgend uit het niet nakomen van de stortingsverplichting is
verjaard. De curator zal dit niet verder onderzoeken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator zal onderzoeken of er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Hier is de curator (nog) niet van gebleken. Weliswaar zijn de jaarrekeningen over 2013
en 2014 enkele dagen te laat gedeponeerd, maar dat is -blijkens de jurisprudentie- een
onbelangrijk verzuim.
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7.6 Paulianeus handelen

De curator zal onderzoeken of er sprake is van paulianeus handelen.

De curator is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Werkzaamheden

Het opstarten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Het voortzetten van het rechtmatigheidsonderzoek.

Het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek en contact met relevante betrokkenen.

Het afronden van het rechtmatigheidsonderzoek.

De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek afgerond, waarbij zin conclusie is dat er 
in voldoende mate is voldaan aan de boekhoudplicht en er geen andere relevante 
onregelmatigheden zijn geconstateerd. Er is dus geen reden om verdere actie ter zake 
te ondernemen; waarmee de curator dit punt afsluit.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Tot op heden is de curator niet bekend met andere boedelvorderingen dan zijn salaris.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft nog geen preferente vordering ingediend.

De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 812,- ingediend. 

De Belastingdienst heeft tot op heden een totale preferente vordering van € 499.368,- 
ingediend. Hier zit een vordering ex artikel 43 Invorderingswet van € 498.065,- in opgenomen. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Tot op heden zijn er nog geen andere preferente vorderingen ingediend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren

1

2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 1.798.397,75

€ 77.246,76 (zie ook 5.1)

€ 51.868,55 (zie ook 5.1)

€ 2.044.237,82 (zie ook 5.1 en 5.2)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De curator kan thans nog geen uitspraak doen of er al dan niet kan worden uitgekeerd
aan de schuldeisers.

De verwachting is dat er in ieder geval geen uitkering aan de concurrente schuldeisers kan 
plaatsvinden. 

8.8 Werkzaamheden

Het verder inventariseren van de schuldenlast.

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.
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10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

De termijn van afwikkeling van het faillissement is onder andere afhankelijk van de uitkomst 
van het rechtmatigheidsonderzoek.

De curator verwacht tegen het einde van de komende verslagperiode tot afwikkeling
van het faillissement te kunnen overgaan.

De curator heeft zijn werkzaamheden afgerond. Aangezien er na betaling van de 
boedelschulden een beperkt actief resteert dat niet voldoende is om de concurrente 
schuldeisers geheel of gedeeltelijk te voldoen, zal de curator de rechter-commissaris 
verzoeken om (ex artikel 137a FW) te bepalen dat afhandeling van de concurrente 
vorderingen achterwege blijft en dat geen verificatievergadering wordt gehouden.

10.2 Plan van aanpak

De curator zal zich de komende periode met name richten op:
- Afwikkelen relatie met ABN AMRO Lease N.V. m.b.t. de Beammaster;
- Verder onderzoeken en mogelijk ter hand nemen verkoop voertuigen (met oog voor de 
posities van gestelde pandhouders);
- Rechtmatigheidsonderzoek.

De curator zal zich de komende periode met name richten op: 
- Afwikkelen relatie met ABN AMRO Lease N.V. m.b.t. de Beammaster; 
- Rechtmatigheidsonderzoek.

De curator verwacht het rechtmatigheidsonderzoek tijdens de komende verslagperiode af te 
ronden en de in dat kader eventueel gewenste nadere stappen ook in de komende 
verslagperiode te kunnen zetten.

Afronding laatste punten / afwikkeling faillissement.

Zie 10.1.

10.3 Indiening volgend verslag

Het tweede verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend.

Het derde verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend.
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Het vierde verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend.

Het vijfde verslag zal over ongeveer 3 maanden worden ingediend.

Niet van toepassing.

10.4 Werkzaamheden

Zie bovenstaand.

Zie bovenstaand. 

Zie 10.1.
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