
FAILLISSEMENTSVERSLAG      

 

Nummer : 1 Datum: 29 april 2013 

 

 

 

 

 

A. Gegevens onderneming : GGBS B.V. 

   (tevens handelende onder de namen: 

   Gevelbouw Groep Börger Seedyk en 

de Gevelbouwgroep) 

    

 Faillissementsnummer : C/17/13/109F 

 Datum uitspraak : 26 maart 2013 

 Curator : Mr. E.J. Rotshuizen 

 R-C : Mr. J. Smit 

    

 Activiteiten onderneming : De vervaardiging van metalen deu-

ren, vensters en kozijnen. Het teke-

nen, produceren en monteren van 

metalen ramen, deuren en vliesge-

vels. Exploitatie van een aluminium-

verwerkend bedrijf, dat volauto-

matisch produceert en zich richt op 

grootschalige projecten op de lande-

lijke markt. Kunststof kozijnen. 

 Omzetgegevens : Netto omzet 2010: € 7.967.300 

   Netto omzet 2011: € 12.193.983 

   Netto omzet 2012: € 595.384, op basis 

van de kolommenbalans.  

   Netto omzet 2013 (boekjaar 1 januari 

t/m 25 maart): € 2.000, op basis van 

de kolommenbalans. 

 Personeel gemiddeld aantal : 0 

 Saldo einde verslagperiode : € 50.000,00 

    

    

Er wordt in de vier hieronderstaande faillissementen A, B, C en D 
geconsolideerd verslag gedaan. 
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 Verslagperiode : 26 maart tot en met 16 april 2013 

 Bestede uren in verslagperiode : 143 uren en 10 minuten 

 Bestede uren totaal : 143 uren en 10 minuten 

    

B. Gegevens onderneming : Seedyk Geveltechniek B.V. 

    

 Faillissementsnummer : C/17/13/108F 

 Datum uitspraak : 26 maart 2013 

 Curator : Mr. E.J. Rotshuizen 

 R-C : Mr. J. Smit 

    

 Activiteiten onderneming : De vervaardiging van metalen deu-

ren, vensters en kozijnen. De exploi-

tatie van een aluminiumverwerkend 

bedrijf. 

 Omzetgegevens : Netto omzet 2010: € 5.529.228 

   Netto omzet 2011: € 6.934.416 

   Netto omzet 2012: € 8.299.058, op 

basis van de kolommenbalans. 

   Netto omzet 2013: € 15.561 (boekjaar 1 

januari t/m 25 maart), op basis van 

de kolommenbalans. 

 Personeel gemiddeld aantal : 23 

    

 Saldo einde verslagperiode : € 0,00 

    

 Verslagperiode : 26 maart tot en met 16 april 2013 

 Bestede uren in verslagperiode : Zie de uren zoals vermeld bij GGBS 

 Bestede uren totaal : Zie de uren zoals vermeld bij GGBS 
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C. Gegevens onderneming : Variso B.V. 

    

 Faillissementsnummer : C/17/13/111F 

 Datum uitspraak : 26 maart 2013 

 Curator : Mr. E.J. Rotshuizen 

 R-C : Mr. J. Smit 

    

 Activiteiten onderneming : Vervaardiging van kunststof pro-

ducten voor de bouw (waaronder ook 

harde vloerbedekkingen van kunst-

stof). Het verhandelen van kunststof 

profielen en producten daarvan in het 

bijzonder en het verhandelen en 

monteren van kozijnen voor ramen 

en deuren uit deze profielen. 

 Omzetgegevens : Netto omzet 2010: € 928.432 (boekjaar 

8 maart t/m 31 december 2010) 

   Netto omzet 2011: € 1.223.768 

   Netto omzet 2012: € 1.054.958, op 

basis van de kolommenbalans. 

   Netto omzet 2013: -/- € 1.582 

(boekjaar 1 januari t/m 25 maart), op 

basis van de kolommenbalans. 

 Personeel gemiddeld aantal : 0 

    

 Saldo einde verslagperiode : € 0,00 

    

 Verslagperiode : 26 maart tot en met 16 april 2013 

 Bestede uren in verslagperiode : Zie de uren zoals vermeld bij GGBS 

 Bestede uren totaal : Zie de uren zoals vermeld bij GGBS 
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D. Gegevens onderneming : Komoko Montage B.V. 

    

 Faillissementsnummer : C/17/13/110F 

 Datum uitspraak : 26 maart 2013 

 Curator : Mr. E.J. Rotshuizen 

 R-C : Mr. J. Smit 

    

 Activiteiten onderneming : Handelsbemiddeling en hout, vlak-

glas, sanitair en bouwmaterialen. Het 

monteren van gevelelementen. 

 Omzetgegevens : Netto omzet 2010: € 1.507.397 

   Netto omzet 2011: de jaarrekening is 

door de curator opgevraagd 

   Netto omzet 2012: de concept-

jaarrekening 2012 is door de curator 

opgevraagd. 

 Personeel gemiddeld aantal : 14 

    

 Saldo einde verslagperiode : € 3.827,39 

    

 Verslagperiode : 26 maart tot en met 16 april 2013 

 Bestede uren in verslagperiode : Zie de uren zoals vermeld bij GGBS 

 Bestede uren totaal : Zie de uren zoals vermeld bij GGBS 

    

 

Inzake de faillissementen van GGBS, Seedyk Geveltechniek, Variso en Komoko 

Montage wordt met toestemming van de Rechter-Commissaris geconsolideerd verslag 

gedaan. Dit betekent dat steeds in één verslag de voortgang per drie maanden wordt 

gerapporteerd van de voornoemde vier gefailleerde vennootschappen, tezamen te 

noemen: de Gevelbouwgroep Drachten. De reden hiervan is dat de structuur van de 

vennootschappen zodanig is dat verslaggeving per gefailleerde vennootschap tot 

doublures zal leiden. Hierna onder 0. Algemeen wordt die structuur nader toegelicht. 

Het voorgaande betekent ook dat er financieel geconsolideerd verslag zal worden 

gedaan in die zin dat de kosten die de curator maakt voor zijn werk ten laste komen 

van de opbrengsten en dat vervolgens het restant van de opbrengst wordt toegedeeld 

aan de groepsvennootschappen naar rato van hun crediteurenpositie (zie ook hierna 

onder 8). 
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0. ALGEMEEN 

De Gevelbouwgroep Drachten bestaat uit vier zustervennootschappen, die 

gefailleerd zijn, te weten: 

- GGBS B.V., gefailleerd op 26 maart 2013; 

- Seedyk Geveltechniek B.V., gefailleerd op 26 maart 2013; 

- Variso B.V., gefailleerd op 26 maart 2013; 

- Komoko Montage B.V., gefailleerd op 26 maart 2013. 

 

Al eerder was de vijfde zustervennootschap, Polyprofiel B.V., op 27 maart 2012 

gefailleerd. 

 

De faillissementen zijn uitgesproken door de Rechtbank Leeuwarden wat 

betreft Polyprofiel B.V. en voor de overige vennootschappen door de 

Rechtbank Noord-Nederland, waarin de Rechtbank Leeuwarden sinds 

1 januari 2013 is opgegaan. Steeds is mr. J. Smit benoemd als Rechter-

Commissaris en ben ik aangesteld als curator. De bestuurder en enig 

aandeelhouder van de gefailleerde vennootschappen is Andural Beheer B.V. 

Aan dit verslag wordt een organogram van de Andural Beheer-groep 

toegevoegd (bij lage 1). 

 

De groep functioneerde aldus dat GGBS doorgaans als contractspartij voor 

opdrachtgevers optrad. GGBS zette de werken voor particulieren uit bij Variso 

en het meer bedrijfsmatig werk bij Seedyk Geveltechniek. De montage 

geschiedde door Komoko Montage. Er werd intern gefactureerd. Een enkele 

keer werd er rechtstreeks aan een opdrachtgever geleverd of verrichtte 

Komoko Montage werkzaamheden voor derden, waarbij geen producten van 

de Gevelbouwgroep Drachten waren betrokken. Omdat er intern gefactureerd 

werd, zijn er substantiële intercompany-vorderingen ontstaan van Seedyk 

Geveltechniek op GGBS en in mindere mate van Komoko Montage en Variso 

op GGBS. De leiding berustte bij de drie (indirecte) aandeelhouders, de heren 

Veneboer (administratie, financiën en algemeen beheer), Dijk (productie) en 

Lemstra (acquisitie). 

 

1. INVENTARISATIE   

 

1.1 Directie en organisatie  

De directie van iedere gefailleerde vennootschap wordt uitgeoefend door 
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Andural Beheer B.V. te Drachten, welke drie bestuurders kent, namelijk A. 

Dijk Beheer B.V., R.F. Lemstra Beheer B.V. en Veneboer Beheer B.V. De enig 

eigenaar van de aandelen van de voornoemde B.V.'s zijn de heer A. Dijk, 

respectievelijk de heer R.F. Lemstra respectievelijk de heer R.C. Veneboer. 

 

1.2 Winst en verlies  

 

A. GGBS 

2010 : € 645.842 

2011 : € 12.295 

2012 : € 245.386, op basis van de kolommenbalans 

2013 : -/- € 32.530 (boekjaar 1 januari t/m 25 maart), op basis van de 

kolommenbalans 

 

B. Seedyk Geveltechniek 

2010 : € 62.347 

2011 : -/- € 438.520 

2012 : -/- € 904.026, op basis van de kolommenbalans 

2013  : -/- € 191.770 (boekjaar 1 januari t/m 25 maart), op basis van de 

kolommenbalans 

 

C. Variso 

2010 : -/- € 88.728 (boekjaar 8 maart t/m 31 december 2010) 

2011 : -/- € 55.040 

2012 : € 97.605, op basis van de kolommenbalans 

2013  : -/- € 31.448 (boekjaar 1 januari t/m 25 maart), op basis van de 

kolommenbalans 

 

D. Komoko Montage 

2010 : € 26.216 

2011 : € 62.569 

2012 : Nog niet beschikbaar 

2013  : Nog niet beschikbaar 

 

1.3 Balanstotaal  

 

A. GGBS 

2010 : € 2.329.722 
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2011 : € 2.892.370 

2012 : € 1.890.886, op basis van de kolommenbalans 

2013 : € 2.953.585 (balansdatum: 25 maart 2013), op basis van de kolommen-

balans 

 

B. Seedyk Geveltechniek 

2010 : € 1.458.674 

2011 : € 2.995.343 

2012 : € 2.798.758, op basis van de kolommenbalans 

2013 : € 2.462.086 (balansdatum: 25 maart 2013), op basis van de kolommen-

balans 

 

C. Variso 

2010 : € 233.552 

2011 : € 213.941 

2012 : € 157.724, op basis van de kolommenbalans 

2013 : € 222.332 (balansdatum: 25 maart 2013), op basis van de kolommen-

balans 

 

D. Komoko Montage 

2010 : € 180.898 

2011 : € 307.597 

2012 : Nog niet beschikbaar 

2013 : Nog niet beschikbaar 

 

1.4 Lopende procedures  

Geen. 

 

1.5 Verzekeringen  

Er is een zogeheten Bedrijven Compact Verzekering afgesloten bij Interpolis 

met als respectievelijke verzekeringnemers Seedyk Geveltechniek, Variso en 

Komoko Montage. Voor de periode dat er onder leiding van de curator is 

doorgewerkt, is een aansprakelijkheidsverzekering bij Interpolis afgesloten 

met als verzekeringnemer Andural Beheer. 

 

1.6 Huur  

De door de Gevelbouwgroep Drachten gebruikte ruimten worden gehuurd 

van Andural Beheer B.V. De huur is door Andural Beheer op 23 maart 2013 
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per direct opgezegd, welke opzegging diezelfde dag door de Gevelbouwgroep 

is geaccepteerd. 

 

1.7 Oorzaak faillissement  

Als aan de bouw gerelateerde onderneming ondervindt de Gevelbouwgroep 

Drachten de gevolgen van de malaise in de bouw, die inmiddels al enige jaren 

aanhoudt. Er werd op een voorzichtig herstel van de markt gerekend in de 

jaren 2012 en 2013. Dat optimisme werd mede gevoed door het wegvallen van 

concurrentie (De Vries Kozijnen te Gorredijk, Kloosterman Geveltechniek te 

Heerenveen, Gosse Wijnsma Kunststof Kozijnen te Dokkum). Uit de voor-

lopige cijfers over 2012 bleek echter van een verdere verslechtering, terwijl er 

geen concreet uitzicht op een verbetering in 2013 bestond. De Gevelbouw-

groep Drachten heeft haar financiële positie besproken met haar kredietver-

lener, de Rabobank Burgum-De Lauwers, die vervolgens kort na de bespre-

king, namelijk op 22 maart 2013, het krediet van de Gevelbouwgroep Drachten 

heeft opgezegd.  

2. PERSONEEL  

 

2.1 Aantal ten tijde van faillissement  

A. GGBS : 0 

B. Seedyk Geveltechniek : 23 

C. Variso : 0 

D. Komoko Montage : 14 

 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement 

A. GGBS : 0 

B. Seedyk Geveltechniek : ca. 20 

C. Variso : 0 

D. Komoko Montage : 14 

 

2.3 Datum ontslagaanzegging  

Op 27 maart 2013 is er ontslag aangezegd tegen doorgaans 7 mei 2013. Bij een 

enkele werknemer geldt een andere termijn vanwege de lengte van het dienst-

verband. 

 

2.4 Werkzaamheden  

Met het personeel is collectief gesproken op 27 maart 2013, bij welke bijeen-
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komst het UWV en de vakbonden aanwezig waren. Er heeft een tweede 

gesprek met het personeel plaatsgevonden op 9 april 2013, naar aanleiding van 

de mislukte overname en het afmaken van het lopende werk. Daarnaast is er 

veelvuldig incidenteel contact geweest met werknemers. 

3. ACTIVA  

 

Onroerende zaken  

3.1 Beschrijving 

3.2 Verkoopopbrengst  

3.3 Hoogte hypotheek   

3.4 Boedelbijdrage  

3.5 Werkzaamheden  

De Gevelbouwgroep Drachten heeft geen onroerende zaken in eigendom. Alle 

bij de Gevelbouwgroep Drachten in gebruik zijnde ruimten werden tot 

23 maart 2013 door Andural Beheer verhuurd aan Seedyk Geveltechniek. 

 

Bedrijfsmiddelen  

3.6 Beschrijving  

In de fabriekshallen en op het buitenterrein zijn machines aanwezig en staat er 

rollend materieel. Het laatste is gehuurd of geleased en inmiddels 

teruggebracht naar de leasemaatschappij respectievelijk de verhuurder. Er is 

sprake van twee geleasde machines, waarvan één inmiddels leasevrij is en 

eigendom is geworden van Seedyk Geveltechniek B.V. Wat betreft de andere 

machine geldt dat nog twee à drie termijnen betaald moeten worden. Er zijn 

ook machines aanwezig waarvan de eigendom bij Andural Beheer berust. Ten 

slotte zijn er machines die niet meer gebruikt worden en die de curator als 

zogeheten bodemzaken (van de fiscus) aanmerkt, welke regime ook van 

toepassing is op de hiervoor genoemde geleasde machines. 

 

3.7  Verkoopopbrengst  

De bestuurder van de Gevelbouwgroep Drachten, Andural Beheer, heeft met 

medewerking van Seedyk Geveltechniek op 23 maart 2013 een zogeheten 

bodemverhuurconstructie toegepast en claimt op basis daarvan vuistpand-

houdster te zijn geworden. Met Andural Beheer is afgesproken dat de curator 

zijn stelling dat die bodemverhuurconstructie ten aanzien van de zogeheten 

bodemzaken (van de fiscus) paulianeus is – omdat deze constructie van vlak 

voor de faillietverklaring op 26 maart 2013 andere crediteuren benadeelt dan 
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wel niet voldoet aan de voorwaarden voor een bodemverhuurconstructie in 

het licht van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2013 - nader zal onderbouwen. 

 

3.8  Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.9  Bodemvoorrecht fiscus  

Als de machines en andere bedrijfsmiddelen alleen bezitloos verpand zijn, 

geldt het bodemvoorrecht van de fiscus, wiens belangen door de curator 

worden behartigd (zie hiervoor onder 3.7). 

 

3.10  Werkzaamheden  

Overleg met Andural Beheer over verpande bedrijfsmiddelen. 

 

Voorraden/ onderhanden werk  

3.11  Beschrijving  

Er is sprake van aanzienlijke voorraden, waarvan een deel onder eigendoms-

voorbehoud is geleverd. De eigendom van deze voorraden berust 

hoofdzakelijk bij Seedyk Geveltechniek. Aan de leveranciers die zich op eigen-

domsvoorbehoud beroepen, is de gelegenheid tot onderzoek op 12 april 2013 

geboden. Weliswaar is er door de Rechter-Commissaris op verzoek van de 

curator een afkoelingsperiode bevolen, maar al snel werd duidelijk dat de 

curator niet de productie zal hervatten, maar uitsluitend halffabrikaten zou 

afmaken en afleveren. In het licht daarvan is ernaar gestreefd om de 

leveranciers die een beroep op hun eigendomsvoorbehoud hebben gedaan, 

zoveel mogelijk tegemoet te komen. 

 

Wat betreft het onderhanden werk van Seedyk Geveltechniek is er sprake van 

ruim 40 opdrachten, die in verschillende stadia van uitvoering verkeren. Wat 

betreft Variso gaat het om ruim 30 projecten. Een deel van de opdrachten is 

onder leiding van de curator uitgevoerd of afgemaakt. Verwezen wordt naar 

hetgeen hierna onder 6 uiteengezet wordt. 

 

3.12 Verkoopopbrengst  

Er is geen sprake van verkoop vanwege de claim van Andural Beheer als 

vuistpandhouder (zie ook hierna onder 6). 
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3.13 Boedelbijdrage  

N.v.t. 

 

3.14  Werkzaamheden  

Inventarisatie van de voorraden en overleg met leveranciers die zich op 

eigendomsvoorbehoud beroepen, in overleg met Andural Beheer. 

 

Andere activa  

 

3.15 Beschrijving  

Immateriële activa, zoals de naam, de klantenportefeuille, domeinnamen, 

telefoonnummers, e.d. 

 

3.16 Verkoopopbrengst  

Verwezen wordt naar hetgeen hierna onder 6 aan de orde komt. 

 

3.17  Werkzaamheden  

De immateriële activa zijn geïnventariseerd. 

4. DEBITEUREN  

 

4.1 Omvang debiteuren   

Gelet op de structuur wordt hierbij een overzicht gegeven van alle 

openstaande debiteuren van de Gevelbouwgroep Drachten. De bedragen zijn 

steeds exclusief de intercompany-vorderingen. 

 

GGBS : € 788.148,06 

Seedyk Geveltechniek : € 7.261,21 

Variso : € 91.919,54 

Komoko Montage  : € 80.199,29 

 

4.2 Opbrengst   

De debiteuren zijn verkocht aan Andural Beheer dan wel de Rabobank 

Burgum-De Lauwers (zie hierna onder 6). 

 

4.3 Boedelbijdrage   

Zie hierna onder 6. 
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4.4  Werkzaamheden  

Het inventariseren van de opdrachten, het informeren van de opdrachtgevers, 

e.d. 

5. BANK / ZEKERHEDEN  

 

5.1  Vordering van bank(en)   

De Rabobank Burgum-De Lauwers heeft bij de curator een vordering 

ingediend van in het totaal € 15.000,00 op de vier gefailleerde vennoot-

schappen, GGBS, Seedyk Geveltechniek, Variso en Komoko Montage, 

vanwege verstrekte bankgaranties. Meer vorderingen heeft de bank niet op de 

gefailleerde vennootschappen GGBS, Seedyk Geveltechniek, Variso en 

Komoko Montage.  

 

5.2 Leasecontracten   

Een aantal vervoermiddelen (auto's, bussen) waren geleased. Onderzocht is of 

afkoop voor de boedel interessant is. Dat is niet het geval. De geleasde 

voertuigen zijn alle terug naar de lessor. 

 

Er zijn machines geleased door Seedyk Geveltechniek. Naar de exacte status 

van deze machines wordt een onderzoek ingesteld (zie hiervoor sub 3.6). 

 

5.3 Beschrijving zekerheden   

Andural Beheer heeft zich hoofdelijk verbonden voor de schuld van 

€ 15.000,00 aan uitstaande bankgaranties (zie hierboven onder 5.1). Tevens 

heeft Andural Beheer vanwege haar eigen schuld aan de bank van 

€ 1.335.040,00 als zekerheid voor deze verplichting zekerheid gesteld door een 

eerste hypothecaire inschrijving op de bedrijfspanden, verpanding van de 

voorraden (van de Gevelbouwgroep Drachten) en verpanding van de 

vorderingen van de Gevelbouwgroep Drachten op derden. 

 

5.4 Separatistenpositie   

Hierop heeft de bank een beroep gedaan wat betreft de verkoop van de 

uitstaande debiteuren, zoals hierna onder 6 zal worden gereleveerd. 

 

5.5 Boedelbijdragen   

N.v.t. 
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5.6 Eigendomsvoorbehoud   

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 3.11 is vermeld. 

 

5.7 Reclamerechten   

Deze zijn niet uitgeoefend. 

 

5.8 Retentierechten   

Deze zijn niet uitgeoefend. 

 

5.9  Werkzaamheden  

Regelmatig contact met de bank in verband met de verkoop van activa en de 

voortzetting van de activiteiten. Onderzoek van diverse documenten. 

6. DOORSTART / VOORTZETTEN  

 

6.0 Algemeen 

Zeer snel na het uitspreken van de faillissementen van GGBS, Seedyk 

Geveltechniek, Variso en Komoko Montage ontving de curator van grote 

opdrachtgevers – doorgaans bouwbedrijven -, zoals de BAM, Van Wijnen, 

Dijkstra Draisma, Jorritsma, e.a. de vraag of ik als curator bereid was om de 

gesloten contracten conform artikel 37 van de Faillissementswet gestand te 

doen en zo ja, welke zekerheden de curator kon verschaffen aan de opdracht-

gevers dat het overeengekomen werk daadwerkelijk zou worden afgemaakt. 

Mij werd een redelijke termijn – soms niet meer dan zeven dagen – gegeven 

om te reageren, waarbij aangetekend wordt dat in die termijn Goede Vrijdag 

en de paasdagen vielen. Het was de curator onmiddellijk duidelijk dat hij bij 

voortzetting van de werken moest beschikken over een krachtige partner, die 

acceptabel zou zijn voor grote opdrachtgevers. Zeer snel meldde zich een 

tweetal gevelproducten en -bouwers, met wie intensief en constructief onder-

handeld is. Gelet op de door de opdrachtgevers gestelde termijnen moest er op 

uiterlijk 5 april 2013 duidelijkheid bestaan. Eén van de gegadigden heeft zich 

op 4 april 2013 teruggetrokken. De andere gegadigde heeft een bieding 

gedaan, die voor de curator acceptabel was, mede omdat deze voorzag in 

behoud van werkgelegenheid. Onderdeel van de bieding was de overname 

van de debiteurenportefeuille. De gegadigde motiveerde dat aldus: hij kon 

alleen dan een werk in mijn opdracht uitvoeren indien hij ook kon 

onderhandelen met de desbetreffende opdrachtgever over de openstaande 

rekeningen. Het ging regelmatig om grote bedragen, oplopend tot ca. 
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€ 200.000,00. Die gegadigde wilde niet uitgespeeld worden. De vorderingen 

waren echter door Andural Beheer verpand aan de bank (zie hiervoor onder 

5.3). De bank accepteerde het bod op de uitstaande vorderingen evenwel niet, 

omdat zij dit te laag achtte. Er is met de gegadigde naar alternatieven gezocht, 

maar die waren niet voorhanden. Vervolgens trok de gegadigde zich terug. 

Aldus is op 5 april 2013 aan een groot aantal opdrachtgevers te kennen 

gegeven dat de curator de overeenkomsten niet gestand deed en dat de 

opdrachtgevers vrij waren om een ander het werk te laten voortzetten of 

uitvoeren. 

 

Van de zijde van Andural Beheer werd onmiddellijk na het mislukken van de 

overname te kennen gegeven dat men graag producten zou willen uitleveren 

die ten dele al waren geproduceerd. Deze vielen onder het pandrecht van 

Andural Beheer. Deze had evenwel de werknemers van de gefailleerde 

vennootschappen, te weten Seedyk Geveltechniek en Komoko Montage, nodig 

voor de productie en montage. Onder leiding van de curator zijn producten 

afgemaakt en uitgeleverd. Montagewerk is nauwelijks verricht. Na verkregen 

toestemming van de Rechter-Commissaris heeft Andural Beheer hiervoor aan 

de boedel een bijdrage betaald van € 50.000,00, te vermeerderen met een 

percentuele bijdrage van 25% van de opbrengst van een aantal grote 

vorderingen, die niet aan de bank verpand waren vanwege een pandverbod, 

opgelegd door een tweetal grote opdrachtgevers, de BAM en Van Wijnen. 

 

Voortzetten  

 

6.1 Exploitatie / zekerheden   

Zoals hierboven is aangegeven, is de onderneming voortgezet onder mijn 

leiding. Met name aan de productie is veel tijd besteed. Er zijn diverse 

producten uitgeleverd, waarvan de opbrengst vanwege het pandrecht toeviel 

aan Andural Beheer. 

 

6.2 Financiële verslaglegging   

Gelet op de gekozen vorm van werken en het pandrecht van Andural Beheer, 

was deze niet noodzakelijk. 

 

6.3  Werkzaamheden  

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 6.0 uiteengezet is. 
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Doorstart  

 

6.4 Beschrijving   

Voor de mislukte doorstart wordt verwezen naar hetgeen onder 6.0 naar voren 

is gebracht.  

 

6.5 Verantwoording   

Verwezen wordt naar hetgeen onder 6.0 naar voren is gebracht. 

 

6.6 Opbrengst   

De boedel heeft een bedrag van € 50.000,00 ontvangen van Andural Beheer en 

zal nog, zoals gezegd, een deel van de opbrengst van de niet-verpande 

vorderingen ontvangen. Het betreft hier een tweetal grote bouwonder-

nemingen, te weten de BAM en Van Wijnen, die in hun algemene voorwaar-

den een pandverbod hebben opgenomen. 

 

6.7 Boedelbijdrage   

In dit geval staat de boedelbijdrage gelijk aan de opbrengst (zie onder 6.6). 

 

6.8 Werkzaamheden 

Er is intensief gewerkt aan een overname door een sterke partij. Nadat die 

mislukt was, is er intensief onderhandeld met Andural Beheer voor een 

overname van het uitstaande productiewerk, montagewerk en de immateriële 

activa. Dit heeft ook met zich gebracht dat er veel werk verzet is in het kader 

van het informeren van opdrachtgevers. Diverse opdrachtgevers dreigden in 

de problemen te komen vanwege hen gestelde termijnen. Naar vermogen heeft 

de curator met medewerkers van zijn kantoor geprobeerd hiervoor 

oplossingen te vinden dan wel anderszins hierin te voorzien. 

7. RECHTMATIGHEID  

 

7.1 Boekhoudplicht   

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. 

 

7.2 Depot jaarrekeningen   

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. 
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7.3 Goedkeuringsverklaring Accountant   

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. 

 

7.4 Stortingsverplichting aandelen   

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur   

Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. 

 

7.6 Paulianeus handelen   

Zoals hiervoor onder 3.7 al is aangegeven, zal de curator een onderzoek 

instellen naar toepassing van een "bodemverhuurconstructie", zoals die op 

23 maart 2013 door Seedyk Geveltechniek en Andural Beheer overeengekomen 

was. 

 

7.7  Werkzaamheden  

Er is nader onderzoek ingesteld naar de gekozen bodemverhuurconstructie 

door Andural Beheer met de gefailleerde vennootschappen. Dit is nog niet tot 

een uitgedragen zaak gekomen. 

8. CREDITEUREN  

 

8.1 Boedelvorderingen  

Thans nog niet bekend. 

    

8.2 Preferente vorderingen van de fiscus     

Deze zijn nog niet ontvangen. 

 

8.3 Preferente vorderingen van het UWV     

Deze zijn nog niet ontvangen. 

 

8.4 Andere preferente crediteuren 

De heer F. Jonker (werknemer van Komoko Montage) heeft een vordering 

ingediend van € 7.353,69 (bij lage 2). 

 

8.5 Aantal concurrente crediteuren 

In de onderstaande opgave zijn de intercompany-vorderingen tussen de 

gefailleerde vennootschappen niet meegenomen: 
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A. GGBS : 6 

B. Seedyk Geveltechniek : 93 

C. Variso : 26 

D. Komoko Montage : 62 

 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren 

In het onderstaande overzicht zijn de intercompany-vorderingen niet 

meegenomen (zie ook bij lagen 3 t/m 6): 

 

A. GGBS : € 18.723,20 

B. Seedyk Geveltechniek : € 1.076.611,42 

C. Variso : € 36.768,39 

D. Komoko Montage : € 65.479,91 

 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  

De bekende crediteuren zijn zoveel mogelijk geïnformeerd. 

 

8.8  Werkzaamheden  

Controle van de ingediende vorderingen. 

9. PROCEDURES  

9.1 Naam wederpartij (en)  

9.2 Aard procedure  

9.3 Stand procedure  

9.4  Werkzaamheden  

In het faillissement van Variso loopt een procedure over een incasso van 

Variso. Aangezien de vorderingen zijn overgenomen door Andural Beheer, 

raakt deze procedure de boedel niet. 

10. OVERIG  

 

10.1 Termijn afwikkeling faillissement    

De faillissementen van GGBS, Seedyk Geveltechniek, Variso en Komoko 

Montage zijn recent uitgesproken en de afwikkeling zal nog geruime tijd op 

zich laten wachten. 
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10.2  Plan van aanpak    

Zodra het (productie)werk onder leiding van de curator beëindigd is, namelijk 

op uiterlijk 7 mei 2013, zal de curator een onderzoek instellen als bedoeld 

onder 7. 

 

10.3 Indiening volgend verslag    

Binnen 14 dagen na 16 juli 2013. 

 

10.4 Werkzaamheden 

Diversen. 

 

10.5 Financieel verslag 

Verwezen wordt naar de financiële verslagen over de verslagperiode inzake 

GGBS en Komoko Montage (bij lagen 7 en 8). In de overige faillissementen zijn 

tot op heden geen ontvangsten te melden. 

 

Leeuwarden, 29 april 2013 

 

 

 

 

E.J. Rotshuizen 

curator 

 

Bij lagen: 8 


