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Verslagnummer
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Insolventienummer
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R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr. P. van Rossum

Algemene gegevens
Naam onderneming
Staalframe Techniek Beheer BV

20-06-2018
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Gegevens onderneming
Staalframe Techniek Beheer BV statutair gevestigd te Schoonebeek en
kantoorhoudende te
7812 AM Emmen aan de Hooggoorns 14 tevens handelend onder de naam SFT.
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Activiteiten onderneming
In het handelsregister is aangegeven dat de activiteiten bestaan uit ingenieurs
en overig
technisch ontw erp en advies, alsmede een beleggingsinstelling met beperkte
toetreding
bestaande uit het beheren, administreren en uitvoeren van stamrecht- en
pensioenvoorzieningen. Daarnaast het ontw erpen en adviseren op het gebied
van staal en
framebouw , machinebouw en softw are ontw ikkeling.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 162.614,00

€ 66.490,00

€ 456.367,00

2014

€ 315.106,00

€ 122.066,00

€ 660.059,00
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-06-2018
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Boedelsaldo
20-06-2018
8

Boedelsaldo
€ 4.040,38

26-09-2018
9

Boedelsaldo
€ 4.047,20

19-12-2018
10

Boedelsaldo
€ 10.992,75

Verslagperiode
20-06-2018
8

van
7-3-2018
t/m
1-6-2018

26-09-2018
9

van
2-6-2018
t/m
17-9-2018

19-12-2018
10

van
18-9-2018
t/m
18-12-2018

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

8

14,40 uur

9

12,20 uur

10

6,40 uur

totaal

33,00 uur

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
mr. P. van Rossum: 12,30 uur
mw . E. Moekotte: 1,70
mw . T. Bravenboer: 0,40

20-06-2018
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mr. P. van Rossum: 10,60 uur
mw . E. Moekotte: 1,20 uur
mw . T. Bravenboer: 0,40 uur

26-09-2018
9

Het totaal aantal bestede uren t/m 17-09-2018 betreft: 173,70 uur
mr. P. van Rossum: 5,70 uur
mw . E. Moekotte: 0,70 uur

19-12-2018
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Het totaal aantal bestede uren t/m 18-12-2018 betreft: 180,10 uur

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer J.J. Douw es.
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1.2 Lopende procedures
De heer Douw es is een procedure gestart tegen een debiteur die niet
betaalde. De heer
Douw es heeft aangegeven dat deze procedure voor vonnis staat.
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Eind september 2016 heeft de heer Douw es het vonnis van 10 augustus 2016
doorgezonden
w aarin de rechtbank Noord Nederland de vorderingen van failliet heeft
afgew ezen. De betreffende debiteur zal w orden geïnformeerd ten aanzien van
het faillissement.
Daarnaast heeft een schuldeiser een procedure opgestart tegen failliet
betreffende een aantal openstaande facturen. Deze procedure is inmiddels
geschorst en van de rol afgevoerd.
Voor het overige is niet gebleken dat er nog procedures lopen.

1.3 Verzekeringen
De heer Douw es geeft aan dat er een CAR-verzekering loopt en dat de premie
voor deze
verzekering reeds is voldaan.

1.4 Huur
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1.4 Huur
De heer Douw es geeft aan dat de kantoorruimte aan de Hooggoorns 14 te
Emmen w ordt
gehuurd, alsmede een loods aan de Bokslootw eg te Emmen.
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De heer Douw es heeft aangegeven dat beide huurcontracten voor
faillissement zijn beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Douw es geeft aan dat hij zelf in mei 2015 is uitgevallen op medische
gronden,
daarnaast ging een leverancier van casco's failliet w aardoor de omzet daalde.
Bovendien geeft
de heer Douw es aan dat hij van een aantal partijen nog een grote som geld te
vorderen heeft,
naar dat het lastig is gebleken deze bedragen te innen.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
20-06-2018
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Personeelsleden
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
20-06-2018
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Personeelsleden
0

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-7-2016

1

totaal

1

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Bespreking met de heer Douw es, correspondentie met het UW V en de
w erknemer. Nu het
ontslag is aangezegd zijn de w erkzaamheden afgerond.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De heer Douw es geeft aan dat er een bouw keet is alsmede w at
handgereedschap. Het
handgereedschap staat in de loods aan de Bokslootw eg te Emmen, en de heer
Douw es gaat
nog uitzoeken w aar de bouw keet staat.
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Er heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de heer Douw es en de
curator. De heer
Douw es heeft aangegeven dat hij belangstelling heeft voor de bouw keet, en
heeft een bod
gedaan. De curator heeft meer informatie opgevraagd ten aanzien van de
bouw keet zoals
foto's van de keet.
Ondanks herhaalde verzoeken verstrekt de heer Douw es niet de benodigde
informatie. De
heer Douw es is nogmaals verzocht de informatie ten aanzien van de keet aan
te leveren.
De curator is nog doende met het verzamelen van de benodigde informatie
over de keet zodat een w aardebepaling gemaakt kan w orden. De curator
heeft in de laatste bespreking met de heer Douw es afgesproken dat hij bij de
volgende bespreking in september 2017 foto's meeneemt van de binnen- en
buitenzijde van de keet zodat een goede w aardebepaling kan plaatsvinden.
De rechter-commissaris heeft toestemming verleend voor de verkoop van de
bouw keet aan de heer Douw es. De verkoop zal op korte termijn w orden
afgerond.

26-09-2018
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De verkoop van de bouw keet is nog niet afgerond aangezien de heer
Douw es, ondanks veelvuldig verzoek, de koopsom van € 500,- nog niet heeft
voldaan.

19-12-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Bespreking met de heer Douw es.
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Telefonisch contact en een bespreking met de heer Douw es.
Correspondentie met de heer Douw es.
Met de heer Douw es is op 8 december as. een afspraak gemaakt om alle nog
af te ronden
w erkzaamheden in het faillissement te bespreken.
Op 28 september 2018 vindt een volgende bespreking plaats met de heer
Douw es aangaande de nog af te ronden zaken in het faillissement.

26-09-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De heer Douw es geeft aan dat er geen sprake is van voorraad en
onderhanden w erk.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.561,37

€ 0,00

€ 3.561,37

€ 0,00

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
De heer Douw es geeft aan dat failliet een vordering heeft op een gelieerde
vennootschap
(Light Frame Floor BV) w aarvan het bedrijf 50% van de aandelen bezit. Het
betreft een
vordering uit hoofde van een overeenkomst w aarin een
managementvergoeding is
overeengekomen. De vordering zou inmiddels zijn opgelopen tot € 210.000,-ex. BTW .
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Daarnaast geeft de heer Douw es nog aan dat er vanuit de failliete
vennootschap een lening is verstrekt aan Flex Frame BV ten bedrage van in
totaal € 100.000,--.
Ten slotte zou er nog een vordering bestaan op de andere aandeelhouder in
Light Frame Floor BV.
Light Frame Floor BV is aangeschreven betreffende de managementvergoeding
en overige
openstaande facturen.
Tegoed op de rekening(-en) van failliet bij de ABN AMRO Bank.
Uit de administratie blijkt dat er verscheidene samenw erkingen zijn gew eest
met andere
ondernemingen/organisaties. Ook blijkt dat er participaties zijn (gew eest) in
andere
ondernemingen. Om daar een goed beeld van te krijgen hebben er een aantal
besprekingen
plaatsgevonden met de heer Douw es in de afgelopen verslagperiode.
Naar aanleiding van de aangetroffen administratie en de toelichting van de
heer Douw es zal
de curator onderzoeken of er nog materiële vaste activa aanw ezig is bij
derden die (deels)
eigendom is van failliet. Voorts zal de curator nader onderzoeken of er nog
vorderingen zijn op derden, in verband met de participaties in andere
ondernemingen cq gezamenlijke
investeringen. Een van de investeringen is het ontw ikkelen van een machine
ten behoeve van het produceren van staalframes. In het kader van dit
onderzoek zal in september 2017
w ederom een bespreking plaatsvinden met de heer Douw es.
Met de heer Douw es is op 8 december as. een afspraak gemaakt om alle nog
af te ronden
w erkzaamheden in het faillissement te bespreken.
Failliet participeerde in Flex Frame Bouw B.V. Uit onderzoek blijkt dat er geen
inkomsten meer zijn te verw achten van deze vennootschap. Flex Frame Bouw
B.V. w ordt geliquideerd.
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De w erkzaamheden inzake de participatie in Flex Frame Bouw B.V. zijn
afgerond.
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3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Bespreking met de heer Douw es en bestudering ontvangen stukken.
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Aanschrijven van Light Frame Floor BV.
De curator heeft contact opgenomen met de accountant van Light Frame Floor
BV en deze
verzocht om administratie, w aaronder de jaarrekeningen, van Light Frame
Floor BV toe te
sturen. De gevraagde stukken zijn tot op heden nog niet ontvangen.
Voorts heeft de curator contact gehad met de controller van Flex Frame Bouw
BV, en heeft
administratie van hem ontvangen. Deze stukken moeten nog nader w orden
onderzocht.
Besprekingen met de heer Douw es & bestuderen van de ontvangen
administratie.
De curator heeft op 28 september 2018 een bespreking met de heer Douw es
inzake Light Frame Floor B.V.

26-09-2018
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De curator heeft de participatie inzake Light Frame Floor B.V. met de heer
Douw es besproken. De w erkzaamheden inzake de participatie in Flex Frame
Bouw B.V. zijn afgerond.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteur K.W . Caron

€ 6.940,55

€ 6.940,55

€ 0,00

totaal

€ 6.940,55

€ 6.940,55

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Uit een door de heer Douw es aangeleverd overzicht blijkt dat er nog facturen
openstaan ten
aanzien van tw aalf debiteuren. Echter, éen van deze debiteuren is failliet
verklaard (Energy
2020, failliet per 30-7-2015). De totale openstaande vorderingen op de 11
debiteuren bedraagt € 554.058,05. Op het aangeleverde overzicht zijn tevens
de vorderingen zoals vermeld in onderdeel 3.15 van dit verslag opgenomen.
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Daarnaast geeft de heer Douw es desgevraagd aan dat nog niet alle verrichte
w erkzaamheden zijn uitgefactureerd: het zou gaan om tw ee facturen van
respectievelijk € 3.000,-- en € 14.000,--.
Op basis van nagezonden gegevens door de heer Douw es en zijn
administrateur is het
overzicht van de openstaande debiteuren aangepast en zijn de bekende
debiteuren
aangeschreven. Het totaal aan openstaande vorderingen bedraagt volgens de
laatste
informatie € 604.790,79.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bespreking met de heer Douw es en bestudering ontvangen stukken.
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Correspondentie zow el telefonisch als per email met de heer Douw es en zijn
administrateur.
Aanschrijven van de bekende debiteuren, en bestuderen ontvangen stukken.
Het grootste deel van de debiteuren betw ist de openstaande facturen. De
curator zal de
openstaande facturen alsmede de verw eren van de debiteuren bespreken met
de heer
Douw es. Een aantal debiteuren betreffen ondernemingen w aarmee
samenw erkingen/participaties hebben plaatsgevonden.
Met de heer Douw es is op 8 december as. een afspraak gemaakt om alle nog
af te ronden
w erkzaamheden in het faillissement te bespreken.
De curator heeft naar aanleiding van de bespreking de heer Douw es verzocht
om
nadere informatie. Op korte termijn zal er een nieuw e bespreking met de heer
Douw es
plaatsvinden.
Een volgende bespreking met de heer Douw es zal op 28 september 2018
plaatsvinden.

26-09-2018
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Een groot aantal vorderingen w orden betw ist door de debiteuren. De curator
heeft de heer Douw es om nadere informatie/afstemming verzocht. Deze
informatie heeft de curator nog niet ontvangen.

19-12-2018
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Debiteur K.W . Caron heeft de openstaande vordering voldaan.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
De heer Douw es geeft aan dat de bank geen vordering heeft.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
De heer Douw es geeft aan dat er sprake is gew eest van tw ee leaseauto's
maar dat deze beide niet meer in de boedel aanw ezig zijn.
Het betrof een Financial Lease bij Autocash/Volksw agen Bank GmbH ten
aanzien van een
Audi A5 met kenteken 23-JNR-2: deze auto is volgens de heer Douw es
verkocht aan
Semtrade om de kosten te beperken. Semtrade heeft het contract
overgenomen. Via de
postblokkade is een brief van Volksw agen Bank GmbH ontvangen w aarin is
aangegeven dat
het contract ten aanzien van dit voertuig is ingelost.
Daarnaast is er een huurkoopcontract afgesloten op 16 mei 2014 met Misker
Lease BV te
Emmen ten aanzien van een Audi Q5 met kenteken 40-NPZ-3. De heer Douw es
heeft een
brief afgegeven d.d. 15 juni 2016 dat dit voertuig is teruggevorderd in verband
met een
betalingsachterstand. De heer Douw es heeft aangegeven dat dit voertuig is
ingeleverd bij
Misker Lease BV.
Uit onderzoek is gebleken dat vanuit failliet een factuur is verzonden een CEM
Trading BV
voor de overname van de Audi A5 voor een bedrag ter hoogte van € 13.500,--,
w aarvan CEM Trading BV € 9.147,70 rechtstreeks heeft voldaan Volksw agen
Bank GmbH. Het restantbedrag ad. € 4.352,30 is voor zover kan w orden
nagegaan nog niet voldaan. CEM Trading BV is bij brief van 27 juli 2016
verzocht het openstaande bedrag te voldoen op de boedelrekening.
W at betreft de Audi Q5 is gebleken dat er nog maar een klein bedrag
openstond op de
huurkoopovereenkomst: de openstaande vordering w as € 3.440,72. De
curator heeft
overeenstemming bereikt met ReGoed BV en Misker Lease BV w aarbij het
voertuig door
ReGoed BV w ordt verkocht w aarbij afspraken zijn gemaakt over een minimale
verkoopprijs en een maximum aan kosten. ReGoed BV heeft reeds € 4.000,-voldaan op de boedelrekening w aarmee de restantvordering aan Misker Lease
BV is voldaan en het voertuig is vrijgegeven. De uiteindelijke verkoopw aarde is
op dit moment nog niet bekend.
De Audi Q5 is inmiddels verkocht en het restantbedrag na aftrek van de kosten
ad.
€ 13.724,30 is overgemaakt op de boedelrekening.

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
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5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Bespreking met de heer Douw es en bestudering van de ontvangen stukken.
Ten aanzien van
de Audi Q5 met kenteken 40-NPZ-3 zal de curator contact opnemen met Misker
Lease BV om na te vragen of deze auto is verkocht en w at de opbrengst is
gew eest.
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Besprekingen en overige correspondentie met ReGoed BV en Misker Lease,
opvragen van
stukken bij de heer Douw es, correspondentie met CEM Trading BV.
Correspondentie met Proveiling ten aanzien van de Audi Q5.
De w erkzaamheden zijn afgerond.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.
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7.2 Depot jaarrekeningen
In het handelsregister is aangegeven dat de jaarrekening over 2014 is
gedeponeerd op 18 juni
2015.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Aangezien de vennootschap valt binnen de door de w et in artikel 2:396 lid 1
BW gestelde
grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Gezien het
vorenstaande is
geen controleverklaring toegevoegd aan de jaarrekeningen.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
De curator verricht nog onderzoek in dit kader.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Bespreking met de heer Douw es en bestudering van de ontvangen stukken.
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Er is regelmatig contact met de heer Douw es dan w el zijn administrateur ten
aanzien van het opvragen van ontbrekende en aanvullende stukken. Het
aanleveren van de gevraagde stukken verloopt echter moeizaam. De
gevraagde stukken w orden (vaak na enig aandringen) slechts gedeeltelijk
aangeleverd. De curator is doende om, ook via derden, de benodigde stukken
boven w ater te krijgen.
De heer Douw es is nogmaals per e-mail verzocht de ontbrekende stukken aan
te leveren.
De informatieverstrekking vanuit de heer Douw es en zijn boekhouder verloopt
moeizaam: er
w ordt op verschillende informatieverzoeken w el een reactie verzonden maar
deze is
incompleet en onduidelijk. De informatie w ordt zonder enige toelichting
verzonden, en het is
vaak onduidelijk w aar de toegezonden stukken betrekking op hebben. Gezien
het
vorenstaande heeft de curator thans iedere tw ee w eken, behoudens vakantie,
een bespreking met de heer Douw es, w aarbij stapsgew ijs alle punten zullen
w orden doorgenomen.
De volgende afspraak zal 8 december 2017 plaatsvinden.
De curator heeft naar aanleiding van de bespreking de heer Douw es verzocht
om
nadere informatie. Op korte termijn zal er een nieuw e bespreking met de heer
Douw es
plaatsvinden.
Op 28 september 2018 heeft de curator een bespreking met de heer Douw es.

26-09-2018
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De curator heeft in de jaarrekening omvangrijke rekening-courantvorderingen
aangetroffen. De curator heeft aan de heer Douw es aangegeven dat hij deze
rekening-courantvorderingen op korte termijn w enst te bespreken. In
verband met het feit dat de curator de heer Douw es niet kan bereiken is er
nog geen afspraak gepland.

19-12-2018
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.781,69
UW V (faillissementen): € 4.781,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus

20-06-2018
8

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 246.928,00
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€ 249.567,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 3.039,25
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.057,50
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Svedex B.V.: € 1.057,50

8.5 Aantal concurrente crediteuren
32
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Zie crediteurenlijst.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 151.674,64
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog onbekend.

20-06-2018
8

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verifiëren ingediende vorderingen en aanschrijven van schuldeisers die via de
postblokkade zijn ontvangen.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Familie Abel.
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9.2 Aard procedures
Vordering ter betaling van openstaande facturen.
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9.3 Stand procedures
De heer Douw es heeft aangegeven dat de zaak voor vonnis staat.

20-06-2018
8

Zoals aangegeven in onderdeel 1.4 van dit verslag is eind september 2016 het
vonnis van 10
augustus 2016 doorgezonden w aarin de rechtbank Noord Nederland de
vorderingen van
failliet op de familie Abel heeft afgew ezen.

9.4 Werkzaamheden procedures
Bespreking met de heer Douw es.
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Bestudering vonnis van 10 augustus 2016. De w erkzaamheden zijn afgerond.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1.) Onderzoek naar mogelijke vordering van de failliete vennootschap op
(gelieerde)
vennootschappen.
2.) Trachten te innen van openstaande debiteuren.
3.) Onderzoek naar inname voertuig door Misker Lease BV.
4.) Verkoop van het aanw ezige actief.
5.) Bestudering administratie en onderzoek naar rechtshandelingen voor
faillissement.
Het onderzoek naar de inname van het voertuig door Misker Lease BV is
afgerond. Thans
dient het voertuig nog verkocht te w orden. Voor meer informatie verw ijs ik u
naar onderdeel
5.2 van dit verslag.
Voor het overige is het plan van aanpak gelijk gebleven.
De w erkzaamheden ten aanzien van het leasevoertuig zijn afgerond. Voor het
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overige is het
plan van aanpak gelijk gebleven.
Zoals aangegeven in onderdeel 7.7 van dit verslag, vindt er iedere tw ee
w eken een bespreking met de heer Douw es plaats w aarbij alle punten
stapsgew ijs w orden doorgenomen.
De volgende afspraak zal 8 december 2017 plaatsvinden.
De curator heeft in de afgelopen periode nadere informatie ontvangen van de
heer Douw es. Op 28 september 2018 zal een bespreking plaatsvinden met de
heer Douw es, onder andere ten aanzien van de participatie in Light Frame
Floor B.V.
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De w erkzaamheden inzake de participatie in Light Frame Floor B.V. zijn
afgerond.
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10

De curator heeft in de jaarrekening omvangrijke rekening-courantvorderingen
aangetroffen. De curator heeft aan de heer Douw es aangegeven dat hij deze
rekening-courantvorderingen op korte termijn w enst te bespreken. In
verband met het feit dat de curator de heer Douw es niet kan bereiken is er
nog geen afspraak gepland.
Verder dient de heer Douw es de koopsom voor de bouw keet nog te voldoen.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.
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10.3 Indiening volgend verslag
19-3-2019

10.4 Werkzaamheden overig

19-12-2018
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10.4 Werkzaamheden overig
Bespreking met de heer Douw es en bestudering van de ontvangen stukken.
Correspondentie met Misker Lease BV en overige betrokken partijen ten
aanzien van de Audi
Q5, bestudering ontvangen stukken, opvragen ontbrekende stukken en
aanschrijven
debiteuren.
Correspondentie met Proveiling ten aanzien van de verkoop van de Audi Q5 en
correspondentie met de heer Douw es ten aanzien van de afw ikkeling van het
faillissement.
Correspondentie met de heer Douw es ten aanzien van het aanleveren van
ontbrekende
stukken en het maken van een afspraak.
Correspondentie en besprekingen met de heer Douw es.
Correspondentie met de heer Douw es.
Besprekingen met de heer Douw es.
De curator heeft nadere stukken betreffende de administratie van de heer
Douw es ontvangen. De curator zal na bestudering van deze stukken nader
overleg voeren met de heer Douw es.

Bijlagen
Bijlagen
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