
 

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

Nummer: 1 Datum: 4 april 2013 

 
 

 

Gegevens onderneming: Vredeveld Industries B.V., gevestigd te J.A. 

Koningstraat 9, 9672 AC Winschoten 

Faillissementsnummer: 18/13/63 F 

Datum uitspraak: 5 februari 2013 

Curator: mr S. van Gessel 

R-C: mr G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Holdingmaatschappij 

Omzetgegevens: Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg de omzet 

in 2011 € 614.000,-. In 2010 bedroeg de omzet € 

597.000,-. 

Personeel gemiddeld aantal: 8 

 

Saldo einde verslagperiode: Zie financieel verslag 

 

Verslagperiode: 5 februari t/m 4 april 2013 

Bestede uren in verslag periode:  87:18 

Bestede uren totaal: 87:18 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie : Vredeveld Industries B.V. is opgericht bij akte van 28 maart 

2003. De aandelen van Vredeveld Industries B.V. zijn in handen 

van Compiler Beheer B.V. Enig aandeelhouder, en directeur van 

gefailleerde onderneming, is de heer H. Vredeveld. De 

organisatie ziet er als volgt uit: 

 
 

De heer H. Vredeveld 

Compiler Beheer B.V. 

Vredeveld Industries B.V. 

H.V.D. Fibre & 
Metals B.V. 

failliet 29-1-2013 

H.V.D. Electronics 
B.V. 

failliet 5-2-2013 

Electronic 
Protection Partners 

B.V. 

failliet 5-2-2013 
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1.2 Winst en verlies : Volgens de jaarrekening 2011 bedroeg het netto resultaat over 

dat jaar € 19.448 negatief. Over het jaar 2010 bedroeg het 

resultaat na belastingen € 106.018,- negatief. 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2011 € 953.876,-. 

Per 31 december 2010 bedroeg het balanstotaal € 1.037.370,-. 

1.4 Lopende procedures : Voor zover bekend geen. 

1.5 Verzekeringen : Aansprakelijkheidsverzekering, transportverzekering, ongeval-

lenverzekering, kredietverzekering, autoverzekeringen, milieu-

schadeverzekering, opstalverzekering, rechtsbijstandsver-

zekering, zakenreisverzekering, ziektewetverzekering. De 

curator heeft de tussenpersoon verzocht alle verzekeringen van 

gefailleerde te beëindigen. Desgewenst zal de hypotheekhouder 

de opstalverzekering overnemen. 

 

1.6 Huur : Gefailleerde onderneming is eigenaar van het bedrijfspand. Per 

28 januari 2013 heeft de bank de bodemverhuurconstructie 

toegepast en zijn de lopende huurovereenkomsten met de 

dochtervennootschappen per direct beëindigd. De 

bodemhuurovereenkomst is inmiddels door ABN Amrobank 

beëindigd. Zie verder § 4.1 

 

1.7 Oorzaak faillissement : Op verzoek van het pensioenfonds is op 29 januari 2013 het 

faillissement uitgesproken van dochtervennootschap H.V.D. 

Fibre & Metals B.V. ABN AMRO Bank heeft vlak voor dat 

faillissement de bodemverhuurconstructie toegepast op de 

volledige bedrijfsruimte, waardoor ook de activiteiten van de 

overige werkmaatschappijen stil kwamen te liggen. De directie 

zag zich hierdoor genoodzaakt zelf het faillissement van de 

overige werkmaatschappijen aan te vragen alsmede het 

faillissement van holdingmaatschappij Vredeveld Industries B.V. 

nu deze niet meer aan haar lopende verplichtingen kon voldoen. 

 Werkzaamheden : 09:15 

 

2. Personeel 

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 8 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 8 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 5 februari 2013 

 Werkzaamheden : 03:39 

 

3. Activa  
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ONROERENDE ZAKEN 

3.1 Beschrijving : Gefailleerde onderneming heeft een bedrijfspand aan de J.A. 

Koningstraat 9 te Winschoten in eigendom. ABN AMRO 

Bank heeft  hypotheekrecht op het pand. 

 

3.2 Verkoopopbrengst : Nog niet bekend. 

 

3.3 Hoogte hypotheek : De krediethypotheek is ingeschreven voor een bedrag van € 

900.000,- te vermeerderen met 40% voor rente en kosten. 

 

3.4 Boedelbijdrage : Nog niet overeengekomen. De bank heeft opdracht verstrekt 

tot taxatie van het pand en zal zelf een makelaar inschakelen 

voor verkoopbemiddeling. Te zijner tijd zullen nadere 

afspraken worden gemaakt over de bij onderhandse verkoop 

verschuldigde boedelbijdrage. 

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : Alle bedrijfsmiddelen van de werkmaatschappijen waren 

eigendom van Vredeveld Industries B.V. De bedrijfsmiddelen 

bestaan onder uit diverse machines, werkbanken, 

kantoorinrichting incl. computers, stellingen en divers 

gereedschap. 

3.6 Verkoopopbrengst : De bedrijfsmiddelen hebben € 116.300,- opgebracht, 

waarvan een deel bodemzaken betrof (zie§ 3.8) 

 

3.7 Boedelbijdrage : € 10.781,10 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja. Met betrekking tot de bodemzaken is een bedrag ad € 

7.439,- afgedragen aan de boedel. Het betrof de inventaris in 

de kantoorruimte, welke inventaris niet in vuistpand was 

genomen. 

 

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : n.v.t. 

3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t. 

3.11 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Gefailleerde heeft een auto in eigendom. Het betreft een 

defecte Dodge Nitro welke zich (zonder motor) bij een 

garagebedrijf in Buitenpost bevond. Het garagebedrijf 

beroept zich op rententierecht. De curator heeft de auto met 

toepassing van artikel 60 lid 2 Fw opgeëist bij de retentor 

ten behoeve van verkoop. 

Voorts had gefailleerde leasecontracten voor een drietal 

voertuigen. Het betrof een Fiat Punto, Mercedes Sprinter en 
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een Mercedes Vito. Deze voertuigen zijn verkocht waarna 

de curator de schuld bij de leasemaatschappij ad € 

20.743,37 heeft ingelost. 

3.13 Verkoopopbrengst : € 1756,63 (opbrengst leaseauto’s). Opbrengst Dodge Nitro 

is inbegrepen in opbrengst bedrijfsmiddelen; §3.6 

 Werkzaamheden : 31:54 

 

4. Debiteuren 

 

4.1 Omvang debiteuren : € 2.696,73. De debiteuren zijn verpand aan ABN AMRO 

Bank. Deutsche Bank incasseert namens ABN AMRO de 

debiteuren. 

 

Daarnaast is ABN AMRO Bank nog € 5.500,- verschuldigd 

terzake van de bodemhuurovereenkomst. De curator heeft de 

bank verzocht om tot betaling op de boedelrekening over te 

gaan.  

De bank mag zich ten aanzien van de verschuldigde huur 

niet beroepen op verrekening met haar vordering op 

gefailleerde, ook niet indien de huurvordering aan de bank is 

verpand. Het betreft hier immers een vordering die 

gelijkgesteld moet worden met een overgenomen schuld in de 

zin van artikel 54 Fw, waarbij de pandhouder bij het 

aangaan van de schuld en bij de verpanding niet te goeder 

trouw was. 

 

4.2 Opbrengst : Nog niet bekend. 

4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:36 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en) : ABN AMRO Bank € 610.983,71 

5.2 Leasecontracten : Gefailleerde had leasecontracten voor een drietal 

voertuigen. De schuld bij de leasemaatschappij is inmiddels 

ingelost en de auto’s zijn verkocht. Zie § 3.12. 

5.3 Beschrijving zekerheden : ABN AMRO Bank heeft pandrecht op de bedrijfsinventaris, 

bedrijfs- en handelsvoorraden, alsmede hypotheekrecht op 

het bedrijfspand aan de J.A. Koningstraat 9 te Winschoten. 

5.4 Separatistenpositie : ABN AMRO Bank 
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5.5 Boedelbijdragen : Met ABN AMRO Bank is een boedelbijdrage van 10% 

overeengekomen voor verkoop van verpande roerende zaken. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Geen. 

5.7 Reclamerechten : n.v.t. 

5.8 Retentierechten : Garagebedrijf All Cars Services B.V. te Buitenpost heeft het 

retentierecht ingeroepen ten aanzien van de Dodge Nitro. 

Inmiddels is de auto opgeëist ex art. 60 lid 2 Fw en is de 

Dodge door de garage vrijgegeven met behoud van voorrang 

wegens retentierecht. Zie ook § 3.12. 

 Werkzaamheden : 08:48 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 

6.2 Financiële verslaglegging : n.v.t. 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : Een doorstart is helaas niet mogelijk gebleken. 

6.4 Verantwoording : n.v.t. 

6.5 Opbrengst : n.v.t. 

6.6 Boedelbijdrage : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht : In onderzoek. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 

7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Niet relevant aangezien een eventuele vordering tot 

volstorting reeds is verjaard. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 
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7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek.  

Enkele dagen voorafgaande aan de toepassing van de 

(aangekondigde) bodemhuurconstructie heeft de directie de 

belangrijkste bedrijfsmiddelen die in gebruik waren bij 

Electronic Protection Partners B.V.  verkocht aan een 

haastig opgerichte nieuwe BV waarvan de zoon en 

echtgenote van de directeur aandeelhouder zijn. 

 Werkzaamheden : 05:24 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen : Het UWV heeft haar boedelvordering nog niet aangemeld. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 99.189,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : Nog niet bekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren : ABN AMRO Bank € 610.983,71 (preferent voor zover gedekt 

door pandrecht). 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 24 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 132.280,65. 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet bekend. 

 Werkzaamheden : 17:48 

 

9. Procedures 

 

9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 

9.2 Aard procedure : n.v.t. 

9.3 Stand procedure : n.v.t. 

 Werkzaamheden : 00:00 

 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : Circa 12 maanden 
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10.2 Plan van aanpak :  Verdere inventarisatie bezittingen en schulden (circa 3 

maanden) 

 Afwikkeling pandrechten (circa 4 maanden) 

 Incasso huurpenningen bodemhuurovereenkomst (1 

maand) 

 Nader onderzoek boekhouding (circa 3 maanden) 

 Onderzoek eventueel paulianeus handelen en 

bestuurdersaansprakelijkheid (circa 4 maanden) 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 4 juli 2013 

 Werkzaamheden : 09:54 

 

 

 

S. van Gessel, 

Curator 


