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

3

Datum:

23-03-2016

Insolventienummer:

F.17/10/212

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000000726:F001

Datum uitspraak:

26-10-2010

Curator:

Mr. J. Stoker

R-C:

mr. HH Kielman

Algemeen
Gegevens onderneming
Van Zandbergen Bouw- & Aannemingsmaatschappij BV en Jachtbouw Zandbergen B.V.

Activiteiten onderneming
Van Zandbergen Bouw- & Aannemingsmaatschappij B.V. ³Bouw´ dreef een onderneming,
die zich bezighield met het bouwen en verbouwen van woningen en utiliteitsbouw. Jachtbouw
Zandbergen B.V. ³Jachtbouw´ hield zich bezig met het bouwen van plezierjachten.
Omzetgegevens
Omzetgegevens Bouw :
2008: € 3.998.369,2009: € 2.917.366,Omzetgegevens Jachtbouw: Nog niet bekend

Omzetgegevens Jachtbouw:
2008: € 1.590.335
2009: € 952.875
Personeel gemiddeld aantal
12 (Bouw) respectievelijk 10 (Jachtbouw)
Saldo einde verslagperiode
€ 8.837,06 (Bouw) respectievelijk € 70.835,76 (Jachtbouw)
€ 8.988,95 (Bouw) respectievelijk € 70.899,31 (Jachtbouw)
€ 6.218,44 (Bouw) respectievelijk € 70.372,23 (Jachtbouw)
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Datum:

23-03-2016

Verslagperiode
29 juli 2015 t/m 28 oktober 2015
29 oktober 2015 t/m 28 januari 2016
29 januari t/m 23 maart 2016
Bestede uren in verslagperiode
1,6 uur (Bouw)
0,6 uur (Jachtbouw)

1,6 uur (Bouw)
0,4 uur (Jachtbouw)
6,0 (Bouw)
10,9 (Jachtbouw)
Bestede uren totaal
170,6 uur (Bouw)
259,9 uur (Jachtbouw)

172,2 uur (Bouw)
260,4 uur (Jachtbouw)
178,2 (Bouw)
271,2 (Jachtbouw)
Toelichting
Inleidende opmerkingen:
1. Wijzigingen ten opzichte van het vorige faillissementsverslag zijn cursief weergegeven.
2. De informatie in dit verslag is (deels) nog onderwerp van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet worden aangepast. Omtrent de volledigheid en
juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan ook nog geen uitspraak worden
gedaan.
3. Aan dit verslag en/of volgende verslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in
GH]HYHUVODJHQNDQZRUGHQJHwQWHUSUHWHHUGDOVHHQHUNHQQLQJYDQDDQVSUDNHOLMNKHLGQRFKDOV
afstand van enig recht.
4. Met ingang van verslag V vindt de openbare verslaglegging in de faillissementen van Van
Zandbergen Bouw- & Aannemingsmaatschappij B.V. en Jachtbouw Zandbergen B.V.
geconsolideerd plaats. Daarbij wordt de nummering van de verslagen bij Van Zandbergen
Bouw- & Aannemingsmaatschappij B.V. gevolgd. De uit de voorgaande openbare verslagen
overgenomen tekst is in verband met de samenvoeging op onderdelen aangepast.
5. Het digitale verslag I is feitelijk verslag XX.
Pagina 2 van 21

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

3

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

23-03-2016

Enig aandeelhouder en bestuurder van de vennootschappen is Van Zandbergen Beheer B.V.
De aandelen in Van Zandbergen Beheer B.V. worden gehouden door mevrouw F. van
Zandbergen-Hoekstra, die ook bestuurder van Van Zandbergen Beheer is. Van Zandbergen
Beheer B.V. houdt daarnaast de aandelen in Jachtbouw Zandbergen B.V. (verslag I).
1.2

Winst en verlies
Bouw: In 2008 werd een winst (na belastingen) gerealiseerd van € 203.547,-. In 2009 werd
een verlies geleden van € 117.984,-.
Jachtbouw: nog niet bekend (verslag I).

Jachtbouw: In 2008 werd een winst na belastingen gerealiseerd van € 22.964,-. In 2009
werd een verlies geleden van € 193.687.
1.3

Balanstotaal
Bouw: Ultimo 2009 bedroeg het balanstotaal € 212.590,- ;
Jachtbouw: het balanstotaal bedroeg ultimo 2008 € 582.264,-. Ultimo 2009 bedroeg het
balanstotaal € 462.999,--. De jaarrekening over 2010 was ten tijde van het faillissement nog
niet vastgesteld. De curator zal de recente gegevens uit de interne cijfers van de
vennootschap afleiden. (verslag I).

1.4

Lopende procedures
Er zijn de curator geen aanhangige procedures bekend (verslag I).

1.5

Verzekeringen
De vennootschappen beschikten over de gebruikelijke verzekeringen. De betreffende
YHU]HNHULQJHQ]LMQRI]XOOHQZRUGHQEHsLQGLJGLQYHUEDQGPHWKHWIDLOOLVVHPHQW(HQHQDQGHU
heeft vooralsnog niet tot premierestituties geleid (verslag I).
Zie nr. 3.15 voor de uitkering die is ontvangen uit hoofde van een verzuimverzekering
en een ontvangen premierestitutie.
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Datum:

23-03-2016

Huur
Bouw: De vennootschap huurt een gedeelte van het bedrijfspand aan de Harlingertrekweg te
Dronrijp. Dit pand behoort in eigendom toe aan Van Zandbergen Beheer B.V. De maandelijkse
huur bedraagt € 4.000,-. In onderling overleg wordt bekeken of de huur zo spoedig mogelijk.
NDQZRUGHQEHsLQGLJGHQKHWSDQGNDQZRUGHQRQWUXLPG YHUVODJ, 
Jachtbouw: Ten tijde van het faillissement van Jachtbouw huurde deze het bedrijfspand aan
de Harlingertrekweg te Dronrijp. Deze huurovereenkomst is door de curator opgezegd. Hij
eindigt uiterlijk 31 maart 2012 maar zo mogelijk eerder in overleg met verhuurder Van
Zandbergen Beheer B.V. (verslag V).
Het bedrijfspand is inmiddels leeg en ontruimd opgeleverd aan de verhuurder (verslag VI).

1.7

Oorzaak faillissement
Bouw: In december 2009 is de voormalig bestuurder, de heer Van Zandbergen, overleden.
'DDUPHHLVppQYDQGHGULMYHQGHNUDFKWHQDFKWHUGHRQGHUQHPLQJZHJJHYDOOHQ'DDUQDDVWLV
de afgelopen jaren sprake geweest van een sterk teruglopende omzet, hetgeen waarschijnlijk
samenhangt met de algehele teruggang in de bouwsector. Daarnaast heeft de onderneming
grote verliezen geleden op een aantal projecten (verslag I).
Jachtbouw: Door de directie is aangegeven dat het aantal orders door de economische
omstandigheden sterk is teruggelopen. Na de zomer was vrijwel geen werk meer aanwezig,
terwijl de vaste kosten van de vennootschap wel door bleven lopen. Men kon niet langer aan
lopende verplichtingen voldoen en heeft vervolgens besloten eigen aangifte van het
faillissement te doen (verslag I).

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
12 (Bouw) respectievelijk 10 (Jachtbouw)

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
12 (Bouw) respectievelijk niet exact bekend (Jachtbouw)

2.3

Datum ontslagaanzegging
28-10-2010 / 6-10-2011

2.4

Werkzaamheden
Bouw: 0,1 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

23-03-2016

Bouw: de vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom (verslag I).
Jachtbouw: de vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom. Wel heeft navraag bij
het kadaster geleerd dat zich in de boedel van Jachtbouw een geregistreerd schip bevindt. De
curator zal dit schip binnenkort laten taxeren (verslag V).
Het betreffende schip, een ONJ, is inmiddels getaxeerd. De curator is thans doende om een
koper voor dit schip te vinden. Er is via de bestuurder van Jachtbouw een gegadigde bekend
maar vooralsnog wordt op diens bieding niet ingegaan (te laag in verhouding tot de getaxeerde
waarde). Gezien de aard van het schip zal waarschijnlijk een scheepsmakelaar worden
ingeschakeld (verslag VI).
Inmiddels is met toestemming van de rechter-commissaris een scheepsmakelaar
ingeschakeld. Het schip zelf is overgebracht naar een jachthaven in Sneek, waar het is gestald
en voor verkoop gereed is gemaakt. Het wachten is nu op een koper (verslag VIII).
Het schip is nog niet verkocht. In verband met de winterperiode is het schip winterklaar
gemaakt, daarnaast is een aantal mankementen gerepareerd (verslag IX).
Het schip is nog altijd niet verkocht. Er is wel interesse getoond, maar het wachten is op een
koper (verslag X).
In overleg met de scheepsmakelaar is de vraagprijs van het schip verlaagd, dit in de hoop dat
op die manier alsnog een koper zal worden gevonden (verslag XI).
In de afgelopen verslagperiode zijn wel reacties op het schip ontvangen. Ook is een concreet
bod uitgebracht. Dit bod was echter ver beneden de (verlaagde) vraagprijs, ook ver beneden
de taxatiewaarde. De curator heeft dan ook besloten niet op het bod in te gaan en verdere
reacties af te wachten (verslag XII).
Er zijn nog geen ontwikkelingen m.b.t. de verkoop van het schip. De curator hoopt dat het
nieuwe vaarseizoen aanleiding zal geven tot interesse. Zo niet, dan zal wellicht een andere
wijze van verkoop overwogen moeten worden (verslag XIII).
Inmiddels is het schip met toestemming van de rechter-commissaris onderhands verkocht. De
transactie heeft enige tijd gevergd en is eerst na afloop van de verslagperiode afgewikkeld.
Het schip is voor € 89.300,-- verkocht. Uiteindelijk is ±na aftrek van makelaarscourtage, nog
verschuldigde onderhoudskosten en liggelden, etc. ±aan de boedel een bedrag van €
77.615,32 betaald (verslag XIV).
Het bedrag van € 77.615,32 is in de afgelopen boedelperiode op de boedelrekening ontvangen
(verslag XV).

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
Jachtbouw: € 77.615,32

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
Jachtbouw: gebleken is dat (per abuis) geen zekerheidsrechten op het genoemde schip zijn
gevestigd. De verkoopopbrengst daarvan zal dan ook aan de boedel toekomen (verslag V).
De opbrengst van het schip is aan de boedel ten goede gekomen (verslag XIV).

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.v.t.
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Datum:

23-03-2016

Onroerende zaken: Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Bouw: de vennootschap beschikt over een aantal machines, handgereedschappen,
aanhangwagens, etc. Deze bedrijfsmiddelen worden thans in opdracht van de boedel
getaxeerd (verslag I).
Jachtbouw: De failliet is eigenaar van diverse roerende zaken benodigd voor de jachtbouw.
Het betreft houtbewerkingmachines, divers (specialistisch) handgereedschap en hef- en
steunbokken. Ook zijn twee aanhangwagens in eigendom van de failliet.
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Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Bouw: Op dit moment wordt gezocht naar een koper voor de activa; van een
verkoopopbrengst is op dit moment nog geen sprake (verslag I).
Inmiddels zijn de bedrijfsmiddelen en voorraden in opdracht van de boedel getaxeerd. Aan
diverse gegadigden is een overzicht verstrekt van de beschikbare zaken met het verzoek aan
te geven of en zo ja op welke goederen met een bieding wil uitbrengen. De verwachting is dat
het verkooptraject op korte termijn kan worden afgerond (verslag II).
De binnengekomen biedingen waren dusdanig laag (in verhouding tot de getaxeerde waarden)
dat zij vooralsnog niet hebben geleid tot een verkooptransactie. Thans wordt in overleg met de
bank bezien of de bedrijfsmiddelen al dan niet door middel van een veiling moeten worden
verkocht (verslag III).
In de afgelopen verslagperiode is overleg gevoerd met de overige vennootschappen uit de
Van Zandbergen groep en hun adviseur. Doel van dit overleg is te komen tot een oplossing
ZDDUELMGHDFWLYDWHJHOGHZRUGHQJHPDDNWHQRRNGHILQDQFLsOHYHUKRXGLQJHQWXVVHQGH
groepsvennootschappen onderling worden afgewikkeld. Omdat bij dit overleg ook de bank
betrokken is, vergt een en ander de nodige tijd. De curator wacht op dit moment op een
voorstel van de overige vennootschappen (verslag IV).
Bouw en Jachtbouw: In de afgelopen verslagperiode is gewerkt aan een onderhandse verkoop
van de gezamenlijke activa van beide vennootschappen. Al vrij snel na het uitspreken van het
faillissement van Jachtbouw bleek dat een µdoorstart¶niet tot de mogelijkheden behoorde. Wel
bleek ruime belangstelling te bestaan voor de activa van de vennootschappen. Aan alle
gegadigden is informatie over de activa verstrekt. Ook is aan hen de mogelijkheid geboden de
activa te bezichtigen. Uiteindelijk zijn de zaken aan de hoogst biedende partij verkocht,
Handelsmij Hahebo B.V. te Boxmeer. Deze heeft een bedrag van € 71.100,-- voor de roerende
]DNHQEHWDDOG(pQKHIWUXFNPHWWRHEHKRUHQLVEXLWHQGHWUDQVDFWLHJHEOHYHQ YHUVODJ9 
In de boedel bleek zich nog een boottrailer te bevinden; deze is in de afgelopen verslagperiode
verkocht voor een bedrag van € 1.300,--. Dit bedrag is op de boedelrekening ontvangen.
Terzake zal nog met de pandhouder worden afgerekend (verslag VIII).
Op het terrein van een derde bevonden zich nog een aantal pluggen en mallen van
Jachtbouw. Voor deze zaken werd van een aantal zijden interesse getoond. Uiteindelijk zijn
deze zaken verkocht voor een bedrag van € 3.050,-. De verkoop kende een aantal
complicaties, onder meer vanwege het feit dat in eerste instantie geen afgifte van de plug kon
worden verkregen. De transactie zal binnenkort worden afgewikkeld (verslag X).
In de afgelopen verslagperiode is de transactie ter zake de pluggen/mallen afgewikkeld.
Betaling van de koopsom ad € 3.050,-- heeft op de boedelrekening plaatsgevonden (verslag
XI).

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Met de pandhouder is een boedelvergoeding van 10% overeengekomen (verslag V).
Ter zake de verkoop van de plug is afgesproken dat 50% van de opbrengst aan de boedel ten
goede zal komen (verslag X).
In het kader van de transactie ter zake de mallen/pluggen is een bedrag van € 1.525,-- aan de
pandhouder doorbetaald. (verslag XI).
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Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een fiscale vordering, zodat de opbrengst van de bedrijfsmiddelen, voor zover
deze zijn aan te merken als bodemzaken, in de boedel zal vloeien (verslag I).
Op basis van de beschikbare gegevens over de bedrijfsmiddelen is in overleg met de bank
een onderverdeling gemaakt tussen bodem- en niet-bodemzaken. Van de totaalopbrengst is €
17.817,-- toegerekend aan de niet-bodemzaken. Deze opbrengst is, onder aftrek van de
overeengekomen boedelvergoeding, doorbetaald aan de pandhouder. De resterende
opbrengst is op basis van de getaxeerde waarden over de boedels van Bouw en Jachtbouw
verdeeld waarbij € 25.308,58 aan Bouw en € 29.756,12 aan Jachtbouw ten goede is gekomen
(verslag V).

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Bouw: De vennootschap beschikte over een beperkte hoeveelheid voorraden. De waarde
daarvan is waarschijnlijk gering. Ook de voorraden worden op dit moment in opdracht van de
boedel getaxeerd (verslag I).
0HWEHWUHNNLQJWRWppQRQGHUKDQGHQSURMHFWLVHHQNDSDDQJHWURIIHQEHVWHPGYRRUHHQ
woning in aanbouw; deze kap is inmiddels verkocht (verslag II).
Jachtbouw: Van voorraden is vrijwel geen sprake; er is slechts een beperkte hoeveelheid
materialen aanwezig (verslag I).

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Bouw: Zie 3.7 hiervoor. Op dit moment is een verkooptraject gaande waarbij de voorraden aan
meerdere gegadigden te koop zijn aangeboden. De curator verwacht dit traject op korte termijn
af te ronden (verslag II).
De onder 3.11 genoemde kap is inmiddels, met een aantal bijbehorende materialen verkocht.
Voor de kap is een koopprijs van € 12.000,-- incl. BTW betaald; voor de aanvullende
materialen een bedrag van € 300,--. De betaling is ±na afsluiting van de verslagperiode ±op
de boedelrekening ontvangen (verslag II).
Jachtbouw: nog niet bekend; de betreffende goederen zullen zoveel als mogelijk tezamen met
de bedrijfsmiddelen worden verkocht (verslag I).
Bouw en Jachtbouw: Zie voor de ontwikkelingen betreffende de verkoop van de activa par. 3.7
hiervoor (verslag IV en V).
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Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Voor de verkoop van de kap ontvangt de boedel een boedelbijdrage van € 2.500,--. Voor de
verkoop van de voorraden zullen afspraken worden gemaakt zodra duidelijk is onder welke
voorwaarden de voorraden worden verkocht (verslag II).
Bouw en Jachtbouw: Zie voor de verdeling van de verkoopopbrengst nr. 3.9 hiervoor (verslag
VI).

In de afgelopen verslagperiode heeft de eindafrekening met de pandhouder
plaatsgehad. In dat kader is onder andere nog de opbrengst van de hiervoor genoemde
kap, onder aftrek van de overeengekomen boedelbijdrage, doorbetaald aan de
pandhouder.
3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

3.15

Andere activa: Beschrijving
De curator is nog niet bekend met andere activa (verslag I).
In het faillissement van Jachtbouw is een tweetal betalingen van verzekeraars ontvangen. Uit
hoofde van het royement van een polis is € 690,26 ontvangen; daarnaast is in het kader van
een verzuimverzekering een bedrag van € 2.668,28 ontvangen (verslag VII).

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 3.358,54 (verslag VII).

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
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Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

23-03-2016

Bouw: Per 1 november 2010 bedroeg de debiteurenportefeuille nominaal € 36.038,29 (verslag
I).
Jachtbouw: Volgens de administratie van de vennootschap bedraagt de debiteurenportefeuille
nominaal slechts € 27.794,42. Van dit bedrag is bovendien slechts een beperkt deel inbaar. De
curator zal met de pandhouder overleggen of en in hoeverre terzake deze
debiteurenportefeuille incassomaatregelen genomen moeten worden (verslag I).
Jachtbouw: kort na het faillissement van Jachtbouw ontving de curator een tweetal
beschikkingen waarbij eerder verleende subsidies werden ingetrokken, respectievelijk
subsidieverzoeken werden afgewezen. Door de boedel is ±in overleg met de pandhouder ±
bezwaar gemaakt tegen deze beschikkingen. Deze bezwaarprocedures lopen thans nog
(verslag V).
Het ingediende bezwaar is in de afgelopen verslagperiode mondeling toegelicht. Het wachten
is nu op de beslissing op het bezwaar. Daarnaast werd in de afgelopen verslagperiode nog
gewerkt aan een andere subsidievaststelling. Gebleken is dat Jachtbouw een subsidie had
aangevraagd en verkregen in het kader van de internationale subsidieregeling Prepare 2 Start.
De uiteindelijke subsidie was echter nog niet vastgesteld. De boedel heeft, in overleg met een
medewerker van de Kamer van Koophandel, een vaststellingsverzoek (met de nodige
bewijsstukken) ingediend. Inmiddels heeft dit geleid tot een subsidievaststelling ad € 11.500,--.
De betaling van dit subsidiebedrag is (na afloop van de verslagperiode) ook al op de
boedelrekening ontvangen (verslag VI).
De beslissing op bezwaar is nog niet ontvangen (verslag VII).
In de afgelopen verslagperiode is de beslissing op bezwaar ontvangen. De door de boedel
ingediende bezwaren zijn afgewezen. In overleg met de pandhouder is besloten om, gezien de
aan een procedure verbonden risico¶s en kosten, geen beroep in te stellen tegen de
afwijzende beschikking op bezwaar (verslag VIII).
In het faillissement van Bouw is een leningnemer van de vennootschap aangeschreven
waarvan bij het doornemen van de administratie is gebleken dat deze uit hoofde van
geldlening nog een bedrag (van in hoofdsom € 5.500,-) aan de failliet schuldig was. De
leningnemer heeft een aantal verweren aangevoerd (er zou gedeeltelijk al betaald zijn), welke
door de curator van de hand zijn gewezen. De aan de leningnemer gestelde uiterste
betaaltermijn is nog niet verstreken (verslag XV).
Binnen de gestelde termijn is geen betaling ontvangen. Wel is onlangs een nadere reactie
ontvangen waarin verder verweer wordt gevoerd tegen de vordering. Bewijzen ontbreken
echter. De curator zal trachten alsnog betaling in der minne te verkrijgen (verslag XVI).
Er zijn inmiddels onderbouwende stukken aan de curator gestuurd. De curator meent dat deze
stukken onvoldoende zijn. Ter voorkoming van een gerechtelijke procedure is aan de debiteur
een voorstel gedaan voor een minnelijke regeling. Het wachten is op diens reactie (verslag
XVII).
Verdere reacties zijn uitgebleven. Rechtsmaatregelen lijken niet opportuun, gezien het
ILQDQFLsOHEHODQJ YHUVODJ;9,,, 

Zoals in verslag XVIII werd aangegeven zijn geen verdere maatregelen genomen tegen
de overgebleven debiteur. Een en ander is verder toegelicht aan de rechtercommissaris.
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Opbrengst
%RXZLQRYHUOHJPHWGHSDQGKRXGHU&R|SHUDWLHYH5DEREDQN/HHXZDUGHQ±Noordwest
Friesland U.A. ³Rabobank´ wordt bekeken op welke wijze de debiteuren moeten worden
JHwQFDVVHHUG2SGLWPRPHQWLVGHRSEUHQJVWQRJQLHWEHNHQG YHUVODJ, 
Omdat de debiteuren betrekking hebben op onderhanden - meestal niet afgeronde - projecten,
zijn over de incasso daarvan nog geen afspraken gemaakt. Een en ander hangt nog af van het
nadere overleg tussen de boedel en de bank (verslag II).

=RDOVKLHUYRRULQKRRIGVWXNZHUGDDQJHJHYHQKHHIWLQPLGGHOVGHILQDQFLsOH
eindafrekening met de bank plaatsgehad. De bank heeft daarbij aangegeven haar
aanspraken op de door de boedel ontvangen subsidie ad € 11.500,- prijs te geven. Deze
opbrengst is dan ook aan de boedel ten goede gekomen.
4.3

Boedelbijdrage
Over de hoogte van de boedelbijdrage zullen nog afspraken moeten worden gemaakt (verslag
I).
Met betrekking tot de µsubsidie-kwestie¶zijn de volgende afspraken gemaakt. Omdat nog niet
duidelijk is of en in hoeverre de subsidievorderingen aan de bank zijn verpand (en/of
EHUKDXSWYHUSDQGEDDU]LMQ LVDIJHVSURNHQGDWLQJHYDOGHVXEVLGLHVYHUSDQG]LMQXLWGH
opbrengst een urenvergoeding overeenkomstig het faillissementstarief aan de boedel zal
worden betaald en daarnaast een percentage van 25% van de netto-opbrengst (verslag V).

4.4

Werkzaamheden
Bouw: 0,8 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,2 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
(in het faillissement van Bouw is nog een aantal malen telefonisch overleg gevoerd over de
onderbouwing van de positie van Van Zandbergen Beheer; zie hoofdstuk 7)
Bouw: 0,1 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

Pagina 11 van
21

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

3

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

23-03-2016

Bouw: de Rabobank heeft een vordering op de failliet ingediend van € 846.563,62. Van
Zandbergen Beheer B.V. en Jachtbouw Zandbergen B.V. zijn voor (het grootste deel van)
deze schuld hoofdelijk aansprakelijk (verslag I).
Jachtbouw: de financier van de vennootschap (Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
u.a.) heeft nog geen vordering ingediend in dit faillissement. Wel heeft zij eerder een vordering
ingediend in het faillissement van zustervennootschap Van Zandbergen Bouw- en
Aannemingsmaatschappij B.V. In dat faillissement werd een vordering ingediend ad €
846.563,62. Naar het zich laat aanzien is ook Jachtbouw Zandbergen B.V. aansprakelijk voor
deze vordering (verslag I).

5.2

Leasecontracten
Bouw: Er was sprake van een zevental leaseovereenkomsten met betrekking tot diverse
personenwagens. De meeste daarvan zijn inmiddels ingeleverd (voorzover het operational
lease betrof); De financial leaseovereenkomsten zullen op korte termijn worden afgewikkeld
(verslag I).
Ook de financial leaseovereenkomsten zijn inmiddels afgewikkeld; de betreffende voertuigen
hebben bij verkoop door de leasemaatschappij minder opgebracht dan de resterende
leasesom. De restantvordering van de leasemaatschappij is ingediend in het faillissement
(verslag II).
Jachtbouw: Voor zover sprake was van leasecontracten, zijn deze voor faillissement al
EHsLQGLJG'HEHWUHIIHQGHOHDVHREMHFWHQ]LMQLQJHOHYHUG YHUVODJ, 

5.3

Beschrijving zekerheden
Bouw: de Rabobank heeft aangegeven te beschikken over een pandrecht op de inventaris, de
voorraden en de handelsvorderingen van de failliet (verslag I).
Jachtbouw: zie Bouw.
Er wordt met de bank gediscussieerd over de vraag of en in hoeverre de rechten van
Jachtbouw uit hoofde van subsidieverlening aan de bank zijn verpand. De boedel heeft zich
vooreerst op het standpunt gesteld dat de betreffende aanspraken niet verpand zijn; de bank
heeft toegezegd op korte termijn haar standpunt kenbaar te zullen maken (verslag VII).

De bank heeft haar aanspraken op de ontvangen subsidie laten varen. De opbrengst is
aan de boedel ten goede gekomen.
5.4

Separatistenpositie
Bouw: De bank heeft zich tot op heden niet als separatist opgesteld; de bank en de curator
zullen in overleg tot uitwinning van de activa overgaan (verslag I).
In overleg met de bank worden de uitkomsten van het overleg met de andere
groepsvennootschappen afgewacht. Zodra duidelijk is hoe de onderlinge verhoudingen worden
afgewikkeld, zal ook duidelijk zijn welke activa nog (op andere wijze) moeten worden verkocht.
Alsdan zullen ook nadere afspraken met de bank worden gemaakt (verslag IV).
Bouw en Jachtbouw: de activa zijn inmiddels in goed overleg tussen bank en boedel
onderhands verkocht (verslag V).
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

5.5

3

Datum:

23-03-2016

Boedelbijdragen
Zie hoofdstuk 4 hiervoor (verslag II).

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Bouw: Er heeft zich een aantal leveranciers gemeld met de stelling dat zaken onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De juistheid van die claims wordt thans onderzocht
(verslag I).
Het merendeel van de ingediende claims bleek niet terecht te zijn of betrekking te hebben op
zaken die niet meer in de boedel zijn aangetroffen; met diverse leveranciers wordt nog
gecorrespondeerd (verslag II).
De eigendomsvoorbehouden zijn inmiddels vrijwel geheel afgewikkeld (verslag III).
Bouw en Jachtbouw: inmiddels zijn ook de laatste eigendomsvoorbehouden afgewikkeld. Aan
ppQOHYHUDQFLHUZRUGWHHQEHGUDJYDQ¼40,-- betaald omdat een door hem onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaak per abuis is doorverkocht. Het grootste deel van dit
bedrag wordt overigens ±conform de met haar gemaakte afspraken ±betaald door de koper
van de roerende zaken (verslag V).
In de afgelopen verslagperiode is een discussie omtrent een nog in aanbouw zijnde schip
afgerond. De bank stelde in eerste instantie dat het betreffende schip verpand was; de
opdrachtgever stelde dat de eigendom van het schip op grond van de
aannemingsovereenkomst bij hem lag. De bank heeft uiteindelijk ingestemd met afgifte aan de
opdrachtgever. De boedel zal dan ook tot afgifte overgaan (verslag VII).

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
Bouw: 0,2 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,2 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,3
Jachtbouw: 1,3
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

23-03-2016

Bouw: De activiteiten van de onderneming waren ten tijde van het faillissement al gestaakt.
Wel is onderzocht of een aantal onderhanden werken nog zou kunnen worden afgemaakt. Tot
op heden zijn de activiteiten echter niet opnieuw opgestart (verslag I).
Jachtbouw: Ten tijde van het faillissement werd nog aan twee lopende projecten gewerkt. Een
eerste inventarisatie toonde al aan dat het afronden van deze twee opdrachten niet lonend zou
zijn, reden waarom de werkzaamheden van de failliet niet zijn voortgezet (verslag I).
,QPLGGHOVLVGXLGHOLMNGDW]LFKWDYppQYDQGHWZHHRQGHUKDQGHQSURMHFWHQHHQGLVFXVVLH
voordoet. Zowel de opdrachtgever van het betreffende schip als de pandhouder kunnen
rechten geldend maken op het onderhanden schip. Onduidelijk is nog wie t.a.v. dit schip de
VWHUNVWHUHFKWHQKHHIW'HERHGHOYHUYXOWWDYGLHGLVFXVVLHHHQFR|UGLQHUHQGHUROPDDU
neemt geen inhoudelijk standpunt in (verslag V).

Zie voor de afwikkeling van de kwestie rondom het schip, nr. 5.6 hiervoor.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
n.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

6.4

Doorstart: Beschrijving
Bouw: Op dit moment wordt gezocht naar een koper voor de activa van de vennootschap, zie
ook hoofdstuk 3 hiervoor (verslag I).
Jachtbouw: Er hebben zich (nog) geen gegadigden voor de gehele onderneming van de failliet
JHPHOG:HOLVVSUDNHYDQHHQDDQWDOJHwQWHUHVVHHUGHQLQDOOHGDQZHOHHQGHHOYDQGHDFWLYD
YDQGHIDLOOLHW$DQGH]HJHwQWHUHVVHHUGHQZRUGWJHYUDDJGHHQRQGHUKDQGVHELHGLQJRSGH
activa uit te brengen. Of een onderhandse verkoop uiteindelijk aantrekkelijk blijkt te zijn voor
de boedel, is op dit moment nog niet duidelijk (verslag I).
Bouw en Jachtbouw: zie voor de afwikkeling van de onderhandse transactie hoofdstuk 3
hiervoor (verslag V).

6.5

Doorstart: Verantwoording
Nog niet bekend.
Een doorstart is uiteindelijk niet gerealiseerd. De onderhandse verkoop van de roerende
zaken is verantwoord in hoofdstuk 3.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
6.6

3

Datum:

23-03-2016

Doorstart: Opbrengst
Nog niet bekend.
Zie hoofdstuk 3.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Nog niet bekend.
Zie hoofdstuk 3.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

3

Datum:

23-03-2016

Bouw: Inmiddels zijn diverse administratieve stukken bij de curator ingeleverd. Deze zullen in
de komende periode worden onderzocht. De curator zal in de komende verslagen de
uitkomsten van dat onderzoek bespreken (verslag I).
Een deel van de administratie is inmiddels bestudeerd; diverse aspecten zijn ook al met de
onderneming (en haar bestuurder) kortgesloten. Het onderzoek zal binnenkort worden
voortgezet (verslag II).
Inmiddels is ook nader gekeken naar de verhouding tussen de verschillende vennootschappen
binnen de Van Zandbergen-groep. Op korte termijn vindt overleg plaats met deze
vennootschappen over de afwikkeling van die verhouding (verslag III).
Zoals hiervoor al werd aangegeven, is inmiddels overleg gevoerd met de andere
vennootschappen binnen de Van Zandbergen-groep. Daarbij zijn de diverse aspecten van de
onderlinge verhouding (rekening-courant saldi, doorbelastingen, etc.) besproken. Afgesproken
is dat de overige groepsvennootschappen een voorstel zullen doen voor de afwikkeling van de
onderlinge verhoudingen. De curator verwacht dit voorstel op korte termijn te ontvangen
(verslag IV).
Jachtbouw: De curator heeft inmiddels diverse administratieve stukken ontvangen; deze
stukken zullen in de komende periode worden onderzocht (verslag I).
Bouw en Jachtbouw: nu beide vennootschappen failliet zijn, zal de gezamenlijke administratie
worden onderzocht. Dit onderzoek is inmiddels aangevangen (verslag V).
De curator heeft contact opgenomen van Van Zandbergen Beheer B.V. over de openstaande
vorderingen van de failliete vennootschappen op Van Zandbergen Beheer. Eerder is
aangevoerd dat deze vennootschap niet in staat zou zijn tot betaling over te gaan; vastgesteld
moet nog worden of dat inderdaad het geval is resp. of nog betaling verwacht kan worden
(verslag XV).
De advocaat van Van Zandbergen Beheer B.V. heeft aangekondigd binnenkort te zullen
reageren; de inhoudelijke reactie is nog niet ontvangen (verslag XVI en XVII).
In de afgelopen verslagperiode is opnieuw een aantal malen contact geweest met de
raadsman; er is een reactie toegezegd, die nog niet is ontvangen (verslag XVIII).
Zijdens Van Zandbergen Beheer B.V. is opnieuw aangegeven dat betaling niet mogelijk zou
]LMQJHJHYHQGHILQDQFLsOHVLWXDWLHYDQGHYHQQRRWVFKDSRQGHUERXZHQGHVWXNNHQ]LMQ
toegezegd maar nog altijd niet ontvangen. De curator heeft ter zake gerappelleerd. Indien de
stellingen juist blijken te zijn, zullen verdere stappen niet opportuun zijn (verslag XIX).
Na de verkoop van het onder 3.1 genoemde schip is contact opgenomen met de bank over de
afwikkeling van de nog resterende punten die ook de positie van de bank regarderen. De
curator hoopt in overleg met de bank tot een spoedige afronding van deze punten te komen
(verslag XIV).
Kort na de afgelopen verslagperiode is telefonisch overleg gevoerd met de accountant van
9DQ=DQGEHUJHQ%HKHHUGLHKHHIWDDQJHJHYHQILQDQFLsOHLQIRUPDWLHRYHUGHYHQQRRWVFKDSWH
zullen verstrekken (verslag XX, digitaal verslag I).

De accountant heeft de stukken nog niet aangeleverd. Zowel de accountant als de
vertegenwoordiger van de vennootschap zijn benaderd en ter zake gerappelleerd. Toezending
van de stukken is opnieuw toegezegd (digitaal verslag II).
De accountant heeft de gevraagde stukken aangeleverd. Op basis daarvan is
vastgesteld dat Van Zandbergen Beheer inderdaad geen verhaal biedt voor de
openstaande vordering.
'DDUQDDVWLVGHILQDQFLsOHHLQGDIUHNHQLQJPHWGHEDQNRSJHVWHOGHQDIJHZLNNHOG
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.2

3

Datum:

23-03-2016

Depot jaarrekeningen
Bouw: de jaarrekeningen over de jaren voorafgaand aan het faillissement zijn tijdig
gedeponeerd (verslag I).
Jachtbouw: De jaarrekeningen over 2008 en 2009 zijn tijdig gedeponeerd (verslag I).

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Bouw en Jachtbouw: gezien de omvang van de vennootschappen is een goedkeurende
accountantsverklaring niet nodig (verslag I).

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Bouw en Jachtbouw: of indertijd is voldaan aan de stortingsverplichting op aandelen zal nog
nader moeten worden onderzocht (verslag I).
Nu Van Zandbergen Beheer de aandeelhouder is van de beide failliete
vennootschappen en is vastgesteld dat deze vennootschap hoe dan ook geen verhaal
biedt voor evt. vorderingen tot volstorting, is verder onderzoek naar de
stortingsverplichtingen niet opportuun. Een en ander is thans afgerond.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Bouw en Jachtbouw: de curator zal de gebruikelijke onderzoeken instellen naar het
bestuurshandelen. De conclusies daarvan worden te zijner tijd. in de verslagen opgenomen
(verslag I).
Naar de mening van de curator is van onbehoorlijk bestuur geen sprake geweest. Er zijn
geen bijzonderheden aangetroffen. Zie voor de onderlinge verhouding tussen de
groepsvernnootschappen en de afwikkeling daarvan, hoofdstuk 7.1 hiervoor.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
7.6

3

Datum:

23-03-2016

Paulianeus handelen
Bouw: nog niet bekend (verslag I).
Jachtbouw: Ook hier worden de gebruikelijke onderzoeken uitgevoerd. Inmiddels is reeds een
aanvang gemaakt met het onderzoek naar de gang van zaken in de periode voorafgaand aan
het faillissement. De curator hoopt de uitkomsten daarvan in de komende verslagen te
verantwoorden (verslag I).
Inmiddels is een aantal transacties in de administratie teruggevonden die naar de mening van
de curator paulianeus zijn (inbetalinggevingen kort voor faillissement). De curator neemt op
korte termijn contact op met de betreffende crediteuren (verslag V).
In de afgelopen verslagperiode is jegens een tweetal contractspartijen het standpunt
ingenomen dat met hen gesloten overeenkomsten paulianeus waren. De failliet had kort voor
het faillissement met de betreffende schuldeisers een afspraak tot inbetalinggeving gemaakt.
In plaats van betaling in geld werd een betaling d.m.v. de levering van een boot
overeengekomen. De curator heeft deze transacties buitengerechtelijk vernietigd. Inmiddels
KHHIWppQYDQGHWZHHVFKXOGHLVHUVGHDDQKDDULQEHWDOLQJJHJHYHQERRWDDQGHERHGHO
teruggegeven; de andere schuldeiser betwist de ingeroepen vernietiging. De curator zal
trachten deze kwestie in der minne af te doen (verslag VI).
Met de tweede schuldeiser wordt inmiddels overleg gevoerd over een minnelijke regeling om
de kwestie van de ingeroepen actio pauliana op te lossen. De betreffende schuldeiser heeft
aan de curator een voorstel gedaan; inmiddels is zijdens de boedel een tegenvoorstel gedaan.
Het wachten is thans op een reactie (verslag VII).
Met de tweede schuldeiser is een minnelijke regeling getroffen. Met toestemming van de
rechter-commissaris is overeengekomen dat een bedrag van € 5.000,-- aan de boedel wordt
betaald. Het betreffende bedrag is echter nog niet ontvangen (verslag VIII).
In de afgelopen verslagperiode is het overeengekomen schikkingsbedrag ontvangen op de
boedelrekening (verslag IX).
De curator heeft naar aanleiding van de doorgenomen administratie nog een aantal vragen
voorgelegd aan een gelieerde vennootschap (inzake de gang van zaken rondom de overgang
van bepaalde activiteiten naar deze vennootschap). Dit in verband met het feit dat een en
ander uit de administratie niet geheel duidelijk werd. Diens reactie wordt nog afgewacht
(verslag XV).
Er is nog geen inhoudelijke reactie ontvangen; deze wordt op korte termijn verwacht (verslag
XVI en XVII).
Ook over dit onderwerp is overleg geweest met de raadsman. Er is op korte termijn een reactie
toegezegd, waarna de curator de kwestie hoopt te kunnen afronden (verslag XVIII).

De door de gelieerde vennootschappen gegeven reacties zijn voor de curator aanleiding
om geen verdere stappen te willen ondernemen. Zie voor de afwikkeling van de
onderlinge verhoudingen verder hoofdstuk 7.1 hiervoor.
7.7

Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,9 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

23-03-2016

Bouw: € 57.892,75 + p.m.
Jachtbouw: € 44.013,60 + p.m.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
Bouw: € 89.953,-Jachtbouw: € 146.224,--

8.3

Pref. vord. van het UWV
Bouw: € 31.285,30
Jachtbouw: € 47.488,07

8.4

Andere pref. crediteuren
Bouw: € 884,24
Jachtbouw: n.v.t.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
Bouw: 83
Jachtbouw: 62

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
Bouw: € 331.439,66
Jachtbouw: € 179.468,00

Er hebben zich verder geen mutaties meer voorgedaan. Wel is de vordering van de
Rabobank ad € 846.563,62 toegevoegd aan de concurrente crediteuren nu de bank
verder geen betalingen meer uit de faillissementen zal ontvangen. Nu van de bank geen
nieuwe opgave van haar vordering is ontvangen, is de oorspronkelijk ingediende
vordering geplaatst. Dit dus met de kanttekening dat de daadwerkelijke vordering van
de bank minder hoog zal zijn ten gevolge van bedragen die zij uit het faillissement
respectievelijk van de andere, niet failliete, kredietnemer heeft ontvangen.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Bouw: artikel 16 Faillissementswet
Jachtbouw: naar het zich laat aanzien zal het faillissement van Jachtbouw ten gevolge van de
ontvangst van de verkoopopbrengst van het schip overeenkomstig artikel 137a Fw kunnen
worden afgewikkeld (verslag XVI).
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

8.8

3

Datum:

23-03-2016

Werkzaamheden
Bouw: 0,4 uur
Jachtbouw: 0,1 uur
Bouw: 0,1 uur
Jachtbouw: 0,1 uur
Bouw: 4,2 uur
Jachtbouw: 8,4 uur

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
n.v.t.

9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur
Bouw: 0,0 uur
Jachtbouw: 0,0 uur

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
$IKDQNHOLMNYDQGHILQDQFLsOHLQIRUPDWLHPDDUQDDUYHUZDFKWLQJGHNRPHQGHSHULRGH YHUVODJ
XX, digitaal verslag I)
2PGDWGHILQDQFLsOHLQIRUPDWLHQRJQLHWLVRQWYDQJHQNRQKHWIDLOOLVVHPHQWQRJQLHWYRRU
afwikkeling worden voorgedragen. Hopelijk lukt dat de komende verslagperiode wel.
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Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:

3

Datum:

23-03-2016

Alle werkzaamheden zijn afgerond. Het faillissement wordt voor afwikkeling
voorgedragen. Bij Bouw gaat het om een afwikkeling ex art 16 Fw; bij Jachtbouw om
een afwikkeling ex art. 137a Fw.
10.2

Plan van aanpak
DIZDFKWHQILQDQFLsOHLQIRUPDWLHHQLQLQGLHQGDDUXLWLQGHUGDDGEOLMNWGDW9DQ=DQGEHUJHQ
Beheer B.V. geen verhaal biedt, afronding (verslag XX, digitaal verslag I).
afwikkeling

10.3

Indiening volgend verslag
Februari 2016
Mei 2016
Geen.

10.4

Werkzaamheden
Bouw: 0,1 uur
Jachtbouw: 0,5 uur
Bouw: 1,1 uur
Jachtbouw: 0,3 uur
Bouw: 0,5 uur
Jachtbouw: 1,2 uur
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