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Toelichting

Polyprofiel B.V. is opgericht op 8 maart 2010. Het betrof de doorstart met de activa van 
het gefailleerde Polyprofiel Holding B.V. en dochtervennootschappen.

De failliet maakt onderdeel uit van de Andural Beheer-groep. Andural Beheer B.V. is 
voor 100% eigenaar van de aandelen in de volgende dochtervennootschappen:

1. GGBS B.V.
2. Variso B.V.
3. Polyprofiel B.V.
4. Seedyk Geveltechniek B.V.
5. Komoko Montage B.V.

De taakverdeling tussen deze zustervennootschappen is als volgt. GGBS contracteert 
met zakelijke opdrachtgevers en Variso met particuliere opdrachtgevers. GGBS en 
Variso geven vervolgens opdracht aan Polyprofiel als het gaat om kunststof producten, 
zoals kozijnen en schuifpuien, en aan Seedyk Geveltechniek, als het gaat om aluminium 
producten voor de bouw. Op hun beurt geven Polyprofiel en Seedyk Geveltechniek aan 
Komoko Montage opdracht om de door ieder van deze vennootschappen 
geproduceerde producten te monteren in het desbetreffende bouwwerk.

De directie van de vijf zustervennootschappen wordt gevormd door Andural Beheer 
B.V. – bij Komoko Montage staat bij de Kamer van Koophandel tevens als directeur 
vermeld de heer T. Terpstra -. Andural Beheer zelf kent als directie een drietal 
beheervennootschappen, die eigendom zijn van respectievelijk de heer R.C. Veneboer, 
de heer R.F. Lemstra en de heer A. Dijk. Aan dit verslag is gehecht een organogram, 
waaruit de groepsverhoudingen blijken (zie bijlage 1 bij verslag nr. 1).

De voorgaande structuur brengt met zich mee, dat Polyprofiel slechts twee debiteuren 
heeft, namelijk GGBS en Variso. Beide vennootschappen claimen evenwel een grote 
tegenvordering te hebben op Polyprofiel vanwege bijstortingen die nodig waren om 
haar in staat te stellen haar werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Polyprofiel kocht 
evenwel op eigen rekening kunststof profielen, hang- en sluitwerk, etc. in en heeft 
derhalve de nodige crediteuren. Tevens is gebleken dat Polyprofiel diverse 
verplichtingen is aangegaan, waarvan ook de zustervennootschappen geprofiteerd 
hebben. Ik noem de nutsbedrijven, het frankeerapparaat, verzekeringen, telecom-
abonnementen e.d. Naar zeggen van de directie van Polyprofiel zijn de kosten gelijk 
verdeeld over de zustervennootschappen.

Polyprofiel gebruikte een ruimte in het complex van Andural Beheer, maar niet is 
gebleken van een huur- of gebruiksovereenkomst. De bedrijfsinventaris is op 30 januari 
2012 overgedragen aan Andural Beheer B.V.
In feite functioneerde Polyprofiel als een vennootschap met vrijwel uitsluitend 
werknemers, terwijl vermogensbestanddelen zich in andere vennootschappen van de 
Andural Beheer-groep bevonden.

Op 26 maart 2013 zijn de zustervennootschappen van Polyprofiel, te weten GGBS B.V., 
Variso B.V., Seedyk Geveltechniek B.V. en Komoko Montage B.V. failliet verklaard. Ook 
in de faillissementen van deze vennootschappen ben ik tot curator benoemd. 

Omdat er inmiddels een kwartaal is ingelopen op de verslagen is ervoor gekozen om 
een half jaar-verslag uit te brengen. Hierna zal er weer driemaandelijks worden 
gerapporteerd.
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De indirecte directeuren van Polyprofiel zijn de heren R.C. Veneboer, R.F. Lemstra en A. 
Dijk. Verwezen wordt naar het organogram dat als bijlage 1 bij verslag nr. 1 is gevoegd.

1.2 Winst en verlies

De jaarrekening 2011, zoals die door de heer Heidinga van mijn kantoor is opgesteld op 
basis van de kolommenbalans die mij door de directie van Polyprofiel is aangereikt, 
geeft een verlies over het jaar 2011 van € 1.028.489,00 (verlies over 2010: € 514.518,00).

1.3 Balanstotaal

Op basis van het onderzoek van de heer Heidinga voornoemd is het balanstotaal € 
806.070,00 (2010: € 738.762,00). 

1.4 Lopende procedures

Niet bekend.

1.5 Verzekeringen

Uitgezocht moet worden welke verzekeringen uitsluitend ten gunste van Polyprofiel zijn 
gesloten en welke (tevens) ten gunste van de andere vennootschappen van de Andural 
Beheer-groep. Verder moet de mogelijkheid van premierestitutie worden onderzocht.

In verband met de beëindiging van een bedrijvencompactpolis is correspondentie 
geweest met Interpolis. Er is een bedrag van € 110,14 overgemaakt naar de oude 
bankrekening van Polyprofiel, maar volgens het overzicht heeft verrekening 
plaatsgevonden met een premieperiode na datum faillissement. Een en ander zou 
betekenen dat Polyprofiel recht zou hebben op premierestitutie van € 2.589,14 in plaats 
van € 110,14. Aan Interpolis is opheldering gevraagd, maar hierop is nog geen reactie 
ontvangen. Een rappelbrief is inmiddels verzonden. Uit het antwoord blijkt dat er 
inderdaad slechts een recht op restitutie van € 110,14 bestaat, welk bedrag inmiddels is 
ontvangen.

1.6 Huur

Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 0. Algemeen naar voren is gebracht, ben 
ik niet bekend met een huurovereenkomst. Bij de eigen aangifte wordt hiervan wel 
mededeling gedaan. Ik zal hiernaar een nader onderzoek instellen.

Een huurovereenkomst is nog steeds niet aangetroffen. Bij de jaarcijfers wordt evenwel 
rekening gehouden met huisvestingskosten. Momenteel ben ik bezig met een breed 
onderzoek naar de boekhouding van Polyprofiel, waarbij ook de huisvestingskosten 
zullen worden betrokken. 
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1.7 Oorzaak faillissement

Bij de Eigen Aangifte heeft de directie van Polyprofiel de volgende oorzaken genoemd:

- Sterk teruglopende orderportefeuille, Polyprofiel BV loopt 50% achter op het gestelde 
budget 2012
- Aanhoudende negatieve resultaten vanaf 2010 en per 31 december 2011 en indicaties 
van resultaten per 1 maart 2012
- Tekort aan liquiditeiten en opzeggen kredietfaciliteit door bank
- Sterk negatief vermogen 2010 en 2011."

Als curator zal ik onderzoeken of deze oorzaken terecht worden aangevoerd door de 
directie of dat er ook nog andere oorzaken zijn die een medebepalende rol spelen. Zo is 
van de zijde van de werknemers aan mij meegedeeld dat in het eerste halfjaar van het 
jaar 2011 regelmatig overgewerkt is en dat ook daarna er voortdurend volop werk was. 
Dit gegeven dient gevoegd te worden bij een door de directie zelf aangegeven 
omvangrijke order van een woningcorporatie in Utrecht, waarin voorshands voldoende 
werk zit om voortzetting van de activiteiten van Polyprofiel te rechtvaardigen. Dit beeld 
laat zich op het eerste gezicht moeilijk rijmen met de door de directie opgegeven 
oorzaken.

Momenteel ben ik bezig met een breed onderzoek naar de administratie van en de gang 
van zaken in Polyprofiel. Mogelijk zal dit meer duidelijkheid geven over de oorzaak van 
het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

25.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

25.

2.3 Datum ontslagaanzegging

Op 28 maart 2012 is de arbeidsovereenkomst van de werknemers opgezegd tegen 30 
april 2012. Deze termijn is korter dan de gebruikelijke termijn van zes weken. De 
oorzaak is dat alle werknemers nog maar kort in dienst zijn bij Polyprofiel dat, zoals 
onder 0. Algemeen al is aangegeven, is opgericht op 8 maart 2010.
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2.4 Werkzaamheden

Het personeel is in een bijeenkomst onder leiding van mijn kantoorgenote, mevrouw mr. 
C. Grondsma – zelf was ik verhinderd vanwege een korte vakantie buitenslands – op 28 
maart 2012 meegedeeld wat de gevolgen van het faillissement voor de werknemers was 
en tevens is hen bij die gelegenheid de ontslagbrief uitgereikt. Bij die bijeenkomst was 
een vertegenwoordiger van het UWV, de heer H. Veldstra, aanwezig, die de werknemers 
geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten jegens het UWV. Ook de bonden in de 
persoon van de heer Strolenberg van het CNV is op de hoogte gesteld. Naar 
verwachting zullen de werknemers nog de nodige vragen hebben, die naar behoren 
zullen worden beantwoord.

Er is wederom contact geweest met het CNV en diverse werknemers. Bij de voor-malige 
directie heb ik opgevraagd hoeveel werknemers er uiteindelijk, al dan niet via een 
uitzendbureau, in dienst zijn gebleven bij De Gevelbouwgroep. Uiteindelijk heb ik 
opgave gekregen van een vijftiental werknemers die mochten blijven. Het is mij in-
middels wel bekend geworden dat voor een aantal van deze werknemers geldt dat dit 
van korte duur is geweest en dat zij inmiddels niet meer werkzaam zijn bij De 
Gevelbouwgroep. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

N.v.t.

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Zoals hiervoor al is aangegeven is de bedrijfsvoorraad op 30 januari 2012 overgedragen 
door Polyprofiel aan Andural Beheer. Deze transactie zal nader onderzocht worden.

Het onderzoek naar de overdracht van de bedrijfsmiddelen maakt onderdeel uit van het 
onderzoek dat ik momenteel verricht.
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Het nadere onderzoek, zoals hiervoor genoemd onder 3.6, zal mede in ogenschouw 
nemen in hoeverre het bodemvoorrecht van de fiscus is gefrustreerd.

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Op verzoek van de curator is door de directie nadere informatie gegeven over de 
bedrijfsinventaris, maar, zoals hiervoor al is aangegeven, deze is niet voldoende voor 
mij als curator. Ik zal een nader onderzoek instellen.
Zie 3.6.

Het onderzoek naar onder andere de overdracht van de bedrijfsvoorraad aan Andural 
Beheer loopt nog.

Ik heb (de advocaat van) Andural Beheer B.V. laten weten dat ik de overdracht van de 
bedrijfs- en kantoorinventaris niet erken, omdat ik die als paulianeus kwalificeer. De 
rechtshandelingen die ten grondslag liggen aan de overdracht heb ik vernietigd. Het 
was niet duidelijk welke zaken toebehoorden aan het failliete Polyprofiel. Hierop heeft 
de advocaat van Andural Beheer B.V. gereageerd onder toezending van een 
taxatierapport betreffende de kantoorinventaris, dat eerder niet bekend was. Binnenkort 
zal nader overleg met Andural Beheer B.V. plaatsvinden. Ondertussen heb ik er wel mee 
ingestemd dat de bedrijfs- en kantoorinventaris wordt verkocht, mits de 
verkoopopbrengst ten aanzien van de bodemzaken, die door vernietiging van de 
overdracht van de bedrijfsvoorraad met terugwerkende kracht zouden toevallen aan 
Polyprofiel B.V., en ook onder het bodemvoorrecht van de fiscus zouden komen, op een 
gesepareerde rekening wordt gestort. 

Van Andural Beheer B.V. is nog geen opgave gedaan van de verkoopopbrengst. Het is 
mij wel bekend dat de verkoop inmiddels heeft plaatsgevonden, dan wel in de 
afrondende fase verkeert. Op korte termijn zal opgave worden gedaan van de 
verkoopopbrengst en zal ik aandringen op overleg over de afwikkeling.

In het kader van het onderzoek is een uitgebreide brief geschreven naar (de advocaat 
van) Andural Beheer B.V. Er is verzocht om op korte termijn een gesprek te hebben 
over het administratief onderzoek en de overdracht van de bedrijfs- en 
kantoorinventaris. De verwachting is dat dit gesprek binnen enkele weken zal 
plaatsvinden.

In de afgelopen verslagperiode heeft een gesprek plaatsgevonden met twee van de drie 
bestuurders van Andural Beheer B.V. Helaas was door langere afwezigheid in het 
buitenland van één van de bestuurders, die over de meeste administratieve kennis 
beschikt, het niet mogelijk om een groot aantal vragen te beantwoorden. Hierna heeft 
een correspondentiewisseling plaatsgevonden tussen de curator en de bestuurders, 
waarin alsnog uiterlijk medio mei 2014 een schriftelijke reactie op een groot aantal 
vragen wordt verlangd. Hierna zal de curator ten aanzien van onder andere 
bestuurdersaansprakelijkheid een standpunt innemen. 

In de huidige verslagperiode is er wederom correspondentie geweest tussen de curator 
en de bestuurders. Daarbij is vooral zijdens de curator aangedrongen op een 
inhoudelijke reactie. Op 15 juli 2014 is een deels inhoudelijke reactie ontvangen, maar 
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deze stemt nog niet naar tevredenheid van de curator. De curator zal zich beraden of er 
nog een gesprek plaatsvindt of dat er met de informatie die er nu ligt, stappen zullen 
worden ondernomen.

Het onderzoek hangt nauw samen met het onderzoek naar de gang van zaken in de 
faillissementen van de Gevelbouwgroep. De curator zal aan de hand van een aantal 
thema’s de gesprekken met de bestuurders hervatten en stelling innemen. De 
verwachting is dat dit op korte termijn gaat gebeuren. 

De curator zal de bestuurders binnen nu en een aantal weken uitnodigen.

Helaas is het nog altijd niet tot een uitnodiging gekomen om verder te komen tot een 
gesprek. Het streven is dat dit overleg in het komende kwartaal plaatsvindt. 

De curator zal op korte termijn aan de slag. Over de bevindingen tot dusver wordt de 
Rechter-commissaris afzonderlijk geïnformeerd. 

De curator heeft inmiddels een aantal punten uit het onderzoek aangegrepen om in 
gesprek te treden met de bestuurders. Daaraan voorafgaand moeten de bestuurders 
nog een aantal gegevens aanleveren. Het is het streven dat eind september 2016 deze 
stukken aangeleverd zijn, en dat er een gesprek plaatsvindt waarbij de punten worden 
besproken met de bestuurders.

Inmiddels is er diverse correspondentie geweest met de bestuurders, en heeft er een 
gesprek plaatsgevonden. Naar aanleiding van dit gesprek zal de curator nog reageren 
en de beslissing zal worden genomen over de (handhaving van de) 
aansprakelijkheidstelling.

De voormalig curator heeft gedurende de verslagperiode onderzoek gedaan naar met 
name de veranderde facturatie met Komoko. Volgens de bestuurders is hiervoor een 
goede verklaring, maar deze wordt door de curator niet gedeeld. Ondertussen is de 
curator gestopt, en heeft hij de faillissementen overgedragen aan mevrouw mr. C. 
Grondsma. Zij zal het onderzoek, en het standpunt met betrekking tot de 
bestuurdersaansprakelijkheid voortzetten, en op korte termijn tot een definitieve 
beslissing komen. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Onderscheid moet worden gemaakt naar producten, zoals kozijnen, die al geproduceerd 
waren op het moment van de faillietverklaring en profielen die nog niet verwerkt waren. 
Hierbij moet bedacht worden dat er sprake is van een afkoelingsperiode die de Rechter-
commissaris bij beschikking van 28 maart 2012 heeft gegeven voor een periode die 
doorloopt tot en met 27 mei 2012. Tenslotte zijn de voorraden verpand (geweest) aan de 
Rabobank Burgum-De Lauwers te Burgum alsmede aan Andural Beheer.

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Gelet op alle rechten, zoals hiervoor onder 3.11 beschreven, en de onmoge¬lijkheid van 
een doorstart, zoals hierna onder 6. zal worden aangegeven, is er geen sprake van een 
verkoopopbrengst, waarvan de boedel profiteert.

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

N.v.t.
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3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Aangezien vrijwel alle voorraden van enige betekenis geleverd zijn onder 
eigendomsvoorbehoud is contact gezocht met de leveranciers. De ene leverancier heeft 
alle nog niet verwerkte profielen teruggehaald, een andere leverancier heeft nieuwe 
afspraken gemaakt met één van de groepsvennootschappen, doorgaans Seedyk 
Geveltechniek, over voortgezette levering en regeling voor de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. Voor zover er na de faillietverklaring 
geproduceerd is, waarbij materiaal waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is gebruikt, 
heeft één van de andere groepsvennootschappen van de Andural Beheer-groep de 
tegenwaarde van het gebruikte materiaal onder mij gestort. Voor zover materiaal nodig 
is voor de voortzetting van de activiteiten van Polyprofiel in één van de 
zustervennootschappen, heb ik mij terughoudend opgesteld. Wel heb ik moeten 
constateren dat bepaalde producten op of omstreeks de datum van de faillietverklaring 
van het terrein van Polyprofiel zijn verwijderd en elders opgeslagen. Deze zijn na 
aanmaning van mij alsnog teruggekomen. Naar de gang van zaken van de verwerking 
van voorraden zal een nader onderzoek worden ingesteld. Dit onderzoek is nog niet 
afgerond.

In het kader van eerdergenoemd onderzoek, zal op korte termijn een gesprek met de 
bestuurder plaatsvinden. De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek, ook over 
de voorraad vragen gesteld.

Hierbij wordt verwezen naar 3.10.

3.15 Andere activa: Beschrijving

De failliet beschikt over domeinnamen, een handelsnaam en mogelijk nog andere 
intellectuele eigendomsrechten. Ik zal hiernaar een nader onderzoek doen.

Polyprofiel beschikte over de domeinnaam Variso.nl. Deze domeinnaam is door mij 
overgedragen aan Andural Beheer (zie hierna 3.16). 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Nog niet bekend.

De overdracht van de domeinnaam Variso.nl, alsmede de vergoeding die ik heb geëist 
van Andural Beheer B.V. vanwege het vele werk dat is verzet ten behoeve van Andural 
Beheer B.V. of zustervennootschappen van Polyprofiel voor het overdragen van 
contracten en het in stand houden van contacten, bedraagt € 5.000,-. Dit bedrag was al 
door Andural Beheer B.V. gestort op een tweede faillissementsrekening van Polyprofiel. 
Dit bedrag is inmiddels overgemaakt naar de reguliere faillissements-rekening van 
Polyprofiel en de tweede faillissementsrekening is opgeheven. 

Inmiddels is ook gebleken dat er een octrooi door Andural Beheer B.V. is over-genomen 
vanuit het oude, ook gefailleerde Polyprofiel. De nota voor het octrooibureau in 2011 is 
betaald door Polyprofiel. Ook hiernaar zal nader onderzoek worden verricht. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
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Onderzoek naar andere intellectuele eigendomsrechten naast die hiervoor onder 3.15 
zijn beschreven.

Met Andural Beheer zijn onderhandelingen geweest over de betaling van € 5.000,-, zoals 
vermeld onder 3.16.
 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Aan de directie van de failliet is gevraagd om een overzicht te geven van de post 
debiteuren per datum faillietverklaring. Daaruit blijkt dat het gaat om een bedrag van € 
3.767,24, dat terugbetaald zou moeten worden!

4.2 Opbrengst

De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank Burgum-De Lauwers en tevens aan 
Andural Beheer.

4.3 Boedelbijdrage

N.v.t.

4.4 Werkzaamheden

Ik zal een nader onderzoek instellen naar de debiteurenportefeuille in het licht van het 
feit dat op de balans van 2011 een post van € 155.997,00 staat en de intercompany-
verhoudingen nog nader moeten worden uitgezocht.

In het onderzoek dat thans wordt gedaan wordt ook onderzoek gedaan naar de 
intercompanyverhoudingen. 

Het onderzoek naar onder andere de intercompanyverhoudingen loopt nog.

In het kader van eerdergenoemd onderzoek, zal op korte termijn een gesprek met de 
bestuurder plaatsvinden. De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek, ook over 
de intercompanyverhoudingen vragen gesteld.

Hierbij wordt verwezen naar 3.10.
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Volgens mededeling van de Rabobank Burgum-De Lauwers heeft deze bank geen 
vordering (meer) op Polyprofiel. Andural Beheer heeft deze vordering voldaan, 
vermoedelijk na daartoe te zijn aangesproken door de voornoemde Rabobank.

In het hiervoor veelvuldig genoemde onderzoek wordt ook betrokken de financierings-
positie van Polyprofiel, alsmede bankmutaties. 

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten van een tweetal bedrijfswagens, een personenauto en twee 
aanhangwagens worden afgewikkeld met inachtneming van de wensen die vanuit de 
Andural Beheer-groep zijn kenbaar gemaakt. 
De leasecontracten zijn afgewikkeld. Alle geleasde bedrijfswagens zijn retour gegaan 
naar de leasemaatschappijen. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Andural Beheer claimt pandrechten op debiteuren, voorraden en "alle (overige) huidige 
en toekomstige activa (waaronder dus ook de inventaris)", zoals neergelegd in de 
pandakte van 21 september 2011. Nadien, namelijk op 30 januari 2012, is de 
bedrijfsinventaris door Polyprofiel overgedragen aan Andural Beheer. 
Zie 3.6.

5.4 Separatistenpositie

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 5.3 is vermeld.

5.5 Boedelbijdragen

Hiervan is voorshands nog geen sprake. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor onder 3.11 e.v. is vermeld.
Er is veel tijd besteed aan de afwikkeling van eigendomsvoorbehouden. Er zijn 
negentien crediteuren geweest die zich hebben beroepen op eigendomsvoorbehoud. 
Voor een zestal crediteuren geldt dat de producten reeds waren verwerkt, waardoor het 
recht op eigendomsvoorbehoud is vervallen. Een aantal crediteuren heeft de 
desbetreffende zaken opgehaald. Deels heeft dit zonder instemming van mij 
plaatsgevonden, deels met instemming. De andere eigendomsvoorbehouden zijn 
afgewikkeld in die zin dat Andural Beheer of een zustervennootschap van Polyprofiel 
een regeling heeft getroffen en de facturen aan Polyprofiel door de leverancier zijn 
gecrediteerd. 
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5.7 Retentierechten

Deze zijn mij niet bekend.

5.8 Reclamerechten

Deze zijn mij niet bekend.

5.9 Werkzaamheden

Er is in de afgelopen periode zoveel mogelijk geprobeerd een eerste inventarisatie te 
maken. Gelet op de complexe wijze waarop de verhoudingen tussen de zuster-
vennootschappen van de Andural Beheer-groep is nog geen volledige duidelijkheid 
verkregen. Dit zal in de volgende verslagperiode naar ik hoop wel het geval zijn.

Zoals als eerder vermeld vindt er momenteel onderzoek plaats naar de financiering van 
Polyprofiel en de intercompanyvorderingen.

In het kader van eerdergenoemd onderzoek, zal op korte termijn een gesprek met de 
bestuurder plaatsvinden. De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek, ook over 
de intercompanyverhoudingen vragen gesteld.

Hierbij wordt verwezen naar 3.10.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Onder 0. Algemeen is uiteengezet welke positie Polyprofiel in de Andural Beheer-groep 
heeft. In feite beschik ik als curator niet over activa die ik kan overdragen aan een 
derde. Dat betekent dat er voor mij ook geen reden was om de onderneming voort te 
zetten in afwachting van overname. Er is weliswaar sprake van onderhanden werk, maar 
dat kon vanwege eigendomsvoorbehoud van leveranciers en pandrechten van Andural 
Beheer niet zelfstandig worden uitgevoerd, temeer niet omdat de opdrachtgevers 
gecontracteerd hebben met GGBS of Variso en niet met Polyprofiel. Anderzijds kon de 
Andural Beheer-groep niet zonder de werknemers van Polyprofiel de bestaande orders 
uitvoeren. Na de nodige onderhandelingen is uiteindelijk afgesproken dat ik zeventien 
werknemers uitleen aan Andural Beheer, die daarvoor per week de loonsom van € 
12.500,00, te vermeerderen met de BTW, aan mij voldoet. Tussen partijen is een 
overeenkomst van uitlening van personeel gesloten.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Gecontroleerd wordt of Andural Beheer voldoet aan haar verplichtingen.
Andural Beheer heeft inmiddels voldaan aan al haar verplichtingen. 
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6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Aan het einde van de uitleenperiode, die eindigt op 30 april 2012, is ook gekomen aan 
het einde van de loongarantieregeling en derhalve ontstaat een nieuwe situatie. Andural 
Beheer zal zich beraden, afhankelijk van de marktomstandigheden en de opstelling van 
de woningcorporatie in Utrecht, hoeveel werknemers zij uiteindelijk overneemt.
Zie 2.4.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

Pagina 12 van 
17

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

30-03-2017Datum:Nummer: 1



7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Ik ben van plan om de administratie van Polyprofiel vanaf de datum van oprichting van 
8 maart 2010 tot aan de dag van de faillietverklaring, 27 maart 2012, aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Het eigen vermogen van de Andural Beheer-groep stijgt van 
€ 1.328.747,00 per 31 december 2008 naar € 1.603.946,00 op 31 december 2009 en 
vervolgens naar € 1.702.095,00 op 31 december 2010. Het resultaat na belastingen kent 
de volgende cijfers:

2008 € 972.717,00
2009 € 1.035.208,00
2010 € 132.455,00

Binnen het concern zijn de cijfers van Polyprofiel de volgende:
Eigen vermogen op 31 december 2010: -/- € 496.518,00
Eigen vermogen op 31 december 2011: -/- € 1.525.007,00
In ieder geval moet gecontroleerd worden of niet Polyprofiel een kostenplaats is 
geworden voor één of meer vennootschappen van de Andural Beheer-groep.

Momenteel vindt er een uitgebreid onderzoek plaats naar de boekhouding van 
Polyprofiel. 

Het onderzoek naar de boekhouding van Polyprofiel is bijna afgesloten. Mogelijk wordt 
dit uitgebreid met een onderzoek naar de boekhouding van de inmiddels failliete 
zustervennootschappen van Polyprofiel. 

Inmiddels is een accountant benaderd voor een prijsopgave voor controle op de 
boekhouding van Polyprofiel en de andere failliete vennootschappen.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening 2010 is wel gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De jaarrekening 2010 is voorzien van een samenstellingsverklaring door de accountant.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Uit de notariële akte van oprichting van 8 maart 2010 blijkt dat de geplaatste aandelen 
door de oprichter zijn volgestort in geld, waarvan als bewijs een bankverklaring B van 
de Rabobank Burgum-De Lauwers aan de akte is gehecht.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zoals te doen gebruikelijk zal ik hiernaar een onderzoek doen.

In het kader van eerdergenoemd onderzoek, zal op korte termijn een gesprek met de 
bestuurder plaatsvinden. De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek, ook over 
onbehoorlijk bestuur vragen gesteld.

Hierbij wordt verwezen naar 3.10.

7.6 Paulianeus handelen

Zoals te doen gebruikelijk zal ik hiernaar een onderzoek doen.

In het kader van eerdergenoemd onderzoek, zal op korte termijn een gesprek met de 
bestuurder plaatsvinden. De curator heeft naar aanleiding van dit onderzoek, ook over 
paulianeus handelen vragen gesteld.

Hierbij wordt verwezen naar 3.10.

7.7 Werkzaamheden

Uit het voorgaande blijkt dat nog de nodige controles moeten worden uitgevoerd.

De werkzaamheden bestaan uit het doen van een uitgebreid onderzoek.
In dit kader wordt in opdracht van de curator door derden onderzoek verricht. 
Daarnaast heb ik gesproken met de curator van het "oude" Polyprofiel B.V., mr. R.J.L. 
Gustenhoven te Leeuwarden. Het faillissement van het "oude" Polyprofiel B.V. is 
uitgesproken op 26 januari 2010 en is nog niet afgesloten. Ook is er contact geweest 
met de Belastingdienst. 

Bij het onderzoek heb ik gegevens nodig uit 2010, maar een server die toen gebruikt 
werd, is gecrashed en vervolgens is toen gekozen voor andere software. Ondanks de 
crash zijn de gegevens nog beschikbaar, maar alleen toegankelijk met behulp van 
software, die niet meer gebruikelijk is. Dit probleem zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort 
opgelost zijn, waarna het onderzoek wat betreft de verzameling van feiten afgerond zal 
worden. Vervolgens is het aan de curator om dit verder te interpreteren.

Het onderzoek is bijna afgerond, maar zal mogelijk worden uitgebreid met het 
onderzoek naar de zustervennootschappen.

Inmiddels is een accountant benaderd voor een prijsopgave voor controle op de 
boekhouding van Polyprofiel en de andere failliete vennootschappen.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

De grootte hiervan is thans nog niet bekend. Naast de kosten van de curator zijn er de 
uitgaven die het UWV in het kader van de loongarantieregeling maakt. 

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering ter hoogte van € 156.199,28 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Het gaat om een viertal vorderingen (omzetbelasting en loonheffingen) tot een 
totaalbedrag van € 200.156,- (zie bijlage 1 bij verslag nr. 2). 

De fiscus heeft preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 
385.993,00.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Het UWV heeft twee preferente vorderingen ingediend voor een totaalbedrag van € 
122.972,58.

8.4 Andere pref. crediteuren

Hefpunt heeft een vordering van € 263,72.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

64.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Bij de eigen aangifte is een bedrag opgegeven van € 485.185,61. Het totaalbedrag aan 
concurrente crediteuren bedraagt thans € 527.379,92.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Het is thans nog te vroeg om hierover een duidelijke uitspraak te doen.

8.8 Werkzaamheden

De positie van de crediteuren zal nader onderzocht en vastgesteld worden.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

Pagina 15 van 
17

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

30-03-2017Datum:Nummer: 1



9.2 Aard procedures

N.v.t.

9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is thans nog te vroeg om te kunnen bepalen hoe lang de afwikkeling van dit 
faillissement zal duren.

10.2 Plan van aanpak

Voorop staat het onderzoek naar de gang van zaken, waardoor binnen een tijdsbestek 
van iets meer dan twee jaar Polyprofiel kon failleren. Vanzelfsprekend moet voor ogen 
worden gehouden dat de bouw in een crisis verkeert. Vanwege de uitval van grote 
nieuwbouwprojecten heeft Polyprofiel niet de vleugels kunnen uitslaan die de directie 
bij de overname van de activa van Polyprofiel Holding B.V. voor ogen stond.

Het onderzoek naar de gang van zaken is in volle gang en zal de komende periode 
worden voortgezet. 

Het onderzoek naar Polyprofiel is bijna afgerond, maar zal mogelijk worden uitgebreid 
met een onderzoek naar de zustervennootschappen. 

Inmiddels is een accountant benaderd voor een prijsopgave voor controle op de 
boekhouding van Polyprofiel en de andere failliete vennootschappen.

Naar aanleiding van het antwoord op de vragen, zoals weergegeven in 3.10, zal de 
curator meer duidelijkheid kunnen geven over het vervolg.

Het antwoord is nog niet volledig, in de hierna volgende verslagperiode komt er meer 
duidelijkheid. 

De curator zal stelling in gaan nemen, in samenhang met het onderzoek naar de 
faillissementen van de Gevelbouwgroep. 

10.3 Indiening volgend verslag

Binnen ongeveer twee weken na 17 april 2017.
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10.4 Werkzaamheden

Zoals uit het voorgaande blijkt moeten nog diverse zaken gecontroleerd worden. Dat zal 
de nodige tijd vragen.

10.5 Financieel verslag
Bijgevoegd wordt het financieel verslag over de verslagperiode.
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