
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   

 

Nummer : 3 

Datum   : 19 november 2013  

 

 

Gegevens onderneming : Steenhouwerij Buitenpost B.V. 

Faillissementsnummer  : C/17/13/112 F 

Datum uitspraak  : 2 april 2013 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. J. Smit 

 

Activiteiten onderneming : het verwerken en verhandelen van natuursteen, verzorgen van   

  grafwerk en het verrichten van bouwgerelateerde werken    

Omzetgegevens   : € 875.000,00 (2012) 

Personeel gemiddeld aantal : circa 8 

Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 

 

Verslagperiode   : 8 augustus tot 20 november 2013   

Bestede uren in  

verslagperiode    : 8 uur en 21 minuten  

Bestede uren Totaal  : 79 uur en 9 minuten 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1 Directie en organisatie  : 

Als bestuurder en enig aandeelhouder stond op 27 maart 2013 bij de registers van de Kamer 

van Koophandel ingeschreven de besloten vennootschap Outback Holding BV, waarvan 

blijkens de registers van de kamer van koophandel van 27 maart 2013 de heer B.A. Walstra  

enig bestuurder en aandeelhouder is.  

1.2 Winst en verlies  :  

Het jaar 2010 is afgesloten met een negatief nettoresultaat van € 52.464,00. Het jaar 2011 is 

afgesloten met een positief nettoresultaat van € 51.842,00. Het jaar 2012 is afgesloten met 

een negatief nettoresultaat van € 26.470,00. Er is dus over 2010 en 2012 een verlies geleden 

en over 2011 een winst. De onderneming kent twee kernactiviteiten, te weten het verzorgen 

van grafwerk en bouwgerelateerde zaken.  Het grafwerk vertegenwoordigt ongeveer 25% 

van de omzet. Het bouwgedeelte vertegenwoordigt ongeveer 75% van de omzet.   

1.3 Balanstotaal   : 

Blijkens de samenstellingsverklaring van 15 februari 2013 bedraagt het balanstotaal per 

31 december 2012 € 209.481,00.   

1.4 Lopende procedures  : 

Er zijn geen lopende procedures bekend.   

1.5  Verzekeringen   :  

Er zijn, voorzover op dit moment bekend, verzekeringen bij de Rabobank (Interpolis). Een 

verzekering voor rollend materieel en een personeelsverzekering. 

1.6  Huur    : 

De onderneming heeft geen onroerende zaken in eigendom. De vennootschap huurt een  

fabriekshal met kantoorruimte van Outback Holding BV, waarvan de heer B.A. Walstra enig 

bestuurder en aandeelhouder is.  
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Daarnaast huurt de vennootschap een showroom van de heer B.A. Walstra en zijn 

echtgenote. Blijkens de samenstellingsverklaring van 15 februari 2013 bedroeg de 

huurverplichting in 2012 voor de fabriekshal en de showroom € 25.920,00 per jaar. De 

huurovereenkomsten zijn nog niet beëindigd, zulks in verband met de voortzetting van de 

curator van de onderneming. 

1.7  Oorzaak faillissement   :  

De jaren 2010 en 2012 zijn met een negatief resultaat afgesloten. Het jaar 2011 is 

daarentegen met een positief resultaat afgesloten. Op faillissementsdatum heeft de curator 

gesproken met de formele directie van de vennootschap, de heer B.A. Walstra in zijn 

hoedanigheid van bestuurder van Outback Holding BV, die op haar beurt formeel bestuurder 

van de gefailleerde vennootschap is. Volgens de directie werd de onderneming in de periode 

2004 tot medio oktober/november 2012 feitelijk bestuurd door een drietal personeelsleden. 

De formele bestuurder, de heer Walstra, heeft verklaard dat hij eind 2012 heeft 

geconstateerd dat het bedrijfsresultaat van de vennootschap verschraalde, zulks als gevolg 

van de volgens hem te lage winstmarges op de aangenomen werken, een aantal oninbare 

debiteuren die een relatief groot bedrag vertegenwoordigden, het hanteren van een 

betalingstermijn van meer dan 90 dagen door debiteuren, een algehele teruggang van de 

vraag naar grafwerk en ten slotte door een teruggang in opdrachten ten gevolge van de 

economische crisis. Volgens de directie werd begin 2013 duidelijk dat continuering van de 

onderneming niet meer verantwoord was, zodat het eigen faillissement is aangevraagd.  

 

De curator heeft vervolgens gesproken met het personeel, althans een deel daarvan. Van die 

zijde is betwist dat de feitelijk leiding van de vennootschap bij drie personeelsleden zou 

berusten. Volgens het personeel is het faillissement onnodig en een rechtstreeks gevolg van 

het handelen van de directie. De curator zal nader verslag doen.  

 

Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:06 

 

2. Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 8 

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : circa 12 

2.3 Datum ontslagaanzegging :  

Voorafgaand aan de uitspraak faillissement zijn de arbeidsovereenkomsten met vier 

werknemers beëindigd. Op datum faillissement waren er nog 8 werknemers bij de 

vennootschap in dienst. Op datum faillissement heeft de curator zich verstaan met de 

directie van de gefailleerde vennootschap en daags daarop met het personeel. De curator 

heeft moeten constateren dat er op dat moment geen financiële middelen voor handen 

waren om aan de loonverplichtingen te voldoen. In het belang van het personeel is daarom, 

na daartoe verkregen machtiging van de rechter-commissaris van 4 april 2013, het voltallige 

personeel bij brief van 4 april 2013 het ontslag aangezegd, teneinde het personeel in staat te 

stellen krachtens de Werkloosheidswet een uitkering aan te vragen. Vervolgens is tijdens de 

verslagperiode een kantinebijeenkomst belegd, bij gelegenheid waarvan van de zijde van de 

curator een nadere toelichting is gegeven op de verleende ontslagen.  

 

Vervolgens zijn de nodige formaliteiten verricht in verband met de aanvraag van een WW-

uitkering van het betrokken personeel. Bij het onderdeel van de kantinebijeenkomst van de 

aanwezigheid van een medewerker van het UWV teneinde de WW-aanvragen van het 

betrokken personeel te stroomlijnen. 
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Uren werkzaamheden personeel : 0:00 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

Geen. De fabriekshal en de showroom zijn gehuurd. De fabriekshal is eigendom van Outback Holding 

BV, waarvan de heer B.A. Walstra bestuurder/aandeelhouder is. De showroom is eigendom van de 

heer Walstra en zijn echtgenote.   

 

Bedrijfsmiddelen 

Er is een wagenpark. De fabriekshal is volledig ingericht met machines, voorraden en alles wat nodig 

is voor de exploitatie van de onderneming. In de showroom bevinden zich hoofdzakelijk 

natuurstenen showmodellen. Op datum faillissement werden de activiteiten van de vennootschap 

nog voortgezet. De curator heeft, na daartoe verkregen goedkeuring van de rechter-commissaris van 

17 april 2013, de onderneming (tijdelijk) voortgezet, zulks ter ondersteuning van de op dat moment 

gevoerde onderhandelingen omtrent een mogelijke activaovereenkomst, waarover  thans  in principe 

overeenstemming is bereikt met een belangstellende partij. Van de zijde van de koper was voor de 

totstandkoming van de activaovereenkomst de voorwaarde gesteld dat de koper de fabriekshal en de 

showroom eveneens in eigendom zou verkrijgen. De bodemzaken vallen in de faillissementsboedel.  

Op de niet bodemzaken wordt een pandrecht gepretendeerd door mevrouw L. Walstra-de Haan. In 

punt 5.3 zal de curator hierover nader verslag doen.  

 

Voorraden/onderhanden werk 

Er is sprake van voorraden en van onderhanden werk. De voorraad en de bedrijfsmiddelen zijn 

gezamenlijk op verzoek van de curator getaxeerd door OnlineVeilingmeester.nl. Bij het onderhanden 

werk gaat het om lopende orders, in het bijzonder het grafwerk. Het onderhanden werk vormt 

onderdeel van de activaovereenkomst.  

 

Andere Activa 

Andere activa dan de zijdens OnlineVeilingmeester.nl getaxeerde activa zijn niet voorhanden, 

behoudens immateriële activa.  

 

Voorgenomen activaovereenkomst 

De curator heeft, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris van 17 april 2013, 

de onderneming voortgezet. Onlineveilingmeester.nl heeft bedrijfsmiddelen en voorraden getaxeerd.  

Vervolgens is er met een belangstellende onderhandeld over een overname van de activa tegen de 

door Onlineveilingmeester.nl getaxeerde waarde, vermeerderd met 10%. De curator heeft in principe 

met de belangstellende overeenstemming bereikt over de overname van de activa, zulks onder de 

opschortende voorwaarde van goedkeuring rechter-commissaris, goedkeuring van de hierna te 

bespreken pandhouder, mevrouw L. Walstra-de Haan door het vrijgeven van het pandrecht en 

verkoop van de onroerende zaken aan de koper. De post debiteuren maakt geen deel uit van de 

voorgenomen activaovereenkomst. Op het moment van het redigeren van dit verslag zijn de 

(opschortende) voorwaarden van de activaovereenkomst nog niet vervuld. De curator zal daarom 

nader verslag doen.   

 

Verslag 2 In verslag nummer 1 is reeds melding gemaakt van de toen door de curator bereikte principe 

overeenstemming met betrekking tot de overname van de activa, dit alles onder de opschortende 

voorwaarde van de goedkeuring van de rechter-commissaris, alsmede de goedkeuring van mevrouw 

L. Walstra-de Haan, die een pandrecht op genoemde activa pretendeert.  
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Tijdens de verslagperiode is de goedkeuring zowel van de rechter-commissaris als van mevrouw 

Walstra-De Haan verkregen, waarna invulling is gegeven aan gemelde activaovereenkomst. Alle 

activa zijn door de curator in het kader van de genoemde activaovereenkomst geleverd nadat de 

boedel de koopprijs heeft geïncasseerd. De koopsom van de roerende activa bedraagt € 74.250,00 

exclusief BTW (BTW verlegd). Daarnaast is de post onderhanden werk verkocht voor € 4.000,00 

exclusief BTW (BTW verlegd) en zijn de immateriële activa verkocht voor € 1.750,00 exclusief BTW 

(BTW verlegd). De post debiteuren maakt geen deel uit van gemelde activaovereenkomst.  

 

Uren werkzaamheden activa  : 0:00 

 

4. Debiteuren 

 

4.1  Omvang debiteuren  :  

De debiteurenpost vormt geen onderdeel van de activaovereenkomst. Mevrouw L. Walstra-

de Haan pretendeert een pandrecht op de debiteurenpost, waarvan de rechtsgeldigheid 

thans door de curator wordt onderzocht. Met de (advocaat van) mevrouw L. Walstra-de 

Haan is afgesproken dat de debiteurenpost door mevrouw L. Walstra-de Haan wordt 

geïncasseerd onder de voorwaarde dat de opbrengst wordt afgestort op de derdenrekening 

van de advocaat, totdat de rechtsgeldigheid van het pandrecht vaststaat.  

 

Verslag 2 Zoals ook in het vorige verslag is gemeld, vormt de debiteurenpost geen onderdeel van de 

activaovereenkomst. Mevrouw L. Walstra-de Haan pretendeert een pandrecht op de 

debiteurenpost. De rechtsgeldigheid van het gestelde pandrecht is onverminderd onderwerp 

van onderzoek, maar ook overigens overleg. Hangende dit onderzoek is met (de advocaat 

van) mevrouw L. Walstra-de Haan afgesproken dat de debiteurenportefeuille door haar zal 

worden geïncasseerd. Door de curator is c.q. zal navraag worden gedaan naar de omvang van 

de inmiddels geïncasseerde debiteuren.  

 

Verslag 3 Tijdens de verslagperiode zijn nauwelijks nog betalingen binnengekomen van de debiteuren. 

Van de zeven openstaande posten is er één voldaan ad € 511,83. Bijschrijving van het 

ontvangene heeft echter nog niet plaatsgevonden op de faillissementsrekening maar is 

voldaan op de voor faillissementsdatum door de failliete vennootschap aangehouden 

rekening bij de Rabobank. Voorts is gebleken dat sprake is van een administratief abuis met 

betrekking tot drie van de overige zes overgebleven debiteuren. De overblijvende debiteuren 

zijn c.q. worden door de curator rechtstreeks aangeschreven.   

 

4.2 Opbrengst   : nog onbekend 

4.3  Boedelbijdrage   : nog onbekend 

 

Uren werkzaamheden debiteuren : 0:36 

 

5. Bank/Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en)  :  

Voor de exploitatie van de vennootschap werd geen gebruik gemaakt van financieringen van 

banken. Bij de boedel is dan ook geen vordering ingediend door enige bancaire instelling. De 

failliete vennootschap kent wel rekening-courantverhoudingen met Outback Holding BV.  

5.2 Leasecontracten  :  

 Voorzover bekend zijn er geen leasecontracten. 
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5.3  Beschrijving zekerheden :  

Op 2 januari 2013 is er ten laste van de vennootschap een pandrecht op de bedrijfsmiddelen, 

bestaande uit (kort gezegd) de gehele bedrijfsinventaris, alle overige zaken zoals 

bedrijfsauto’s en verder de voorraad, geregistreerd, zulks ter (meerdere) zekerheid van een 

geldlening van 1 januari 2012 van mevrouw L. Walstra-de Haan van € 100.000,00 aan de 

vennootschap. De onderhandse akte met het opschrift “geldlening en verpanding 

bedrijfsmiddelen” is op 27 maart 2012 ondertekend. De curator onderzoekt de 

rechtsgeldigheid van het pandrecht. In het kader van de overgenomen activaovereenkomst  

is met mevrouw L. Walstra-de Haan overeengekomen dat zij de debiteurenpost incasseert en 

de opbrengst afstort op de derdenrekening van haar advocaat.   

 

Verslag 2 In de afgelopen verslagperiode heeft er nader overleg plaatsgevonden tussen de curator en 

(de advocaat van) mevrouw L. Walstra-de Haan aangaande het door haar gestelde 

pandrecht. De voorlopige bevindingen van de curator zijn voor hem aanleiding geweest 

nader met (de advocaat van) mevrouw L. Walstra-de Haan het overleg te moeten zoeken 

teneinde een praktische regeling te treffen welke het mogelijk maakt dat enerzijds de 

afwikkeling van de activatransactie kan worden gerealiseerd, terwijl anderzijds de daarmee 

gemoeid zijnde koopsom niet wegvloeit uit de boedel. De situatie is namelijk deze dat er bij 

de curator gerede twijfel bestaat daar waar het betreft de vraag of het geclaimde pandrecht 

wel rechtsgeldig is gevestigd. De discussie daaromtrent is in volle gang. Partijen hebben 

dienaangaande op constructieve wijze een regeling getroffen. Voor de verkochte activa 

waarvoor een pandrecht wordt geclaimd en door de curator vooralsnog niet wordt erkend, is 

afgesproken dat de opbrengst van de bodemzaken zullen worden betaald aan de boedel, 

zulks terwijl voor de niet-bodemzaken, welke in beginsel vallen onder de werking van het 

pandrecht, afdracht plaatsvindt en wel aldus dat storting van dat deel van de opbrengst 

plaatsvindt op de derdenrekening van de advocaat van L. Walstra-de Haan. Met betrekking 

tot de opbrengst van de debiteurenportefeuille was reeds afgesproken dat incassering 

daarvan zou plaatsvinden door mevrouw Walstra-De Haan. Aldus is ook geschied. Nadat de 

boedel de overeengekomen totaalkoopsom van € 80.000,00 heeft geïncasseerd, heeft 

doorbetaling van een deel daarvan, te weten € 29.287,50 plaatsgevonden middels storting 

op gemelde derdenrekening van de advocaat van mevrouw L. Walstra-de Haan.  

 

Tijdens de komende verslagperiode zal  nadere standpuntbepaling volgen met betrekking tot 

de vraag of het gepretendeerde pandrecht al dan niet door de boedel zal worden erkend.  

 

Verslag 3 In het vorige verslag heeft de curator in het vooruitzicht gesteld dat de nadere 

standpuntbepaling te verwachten was in de daarop volgende verslagperiode. De curator is 

echter nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van de zijde van mevrouw Walstra-De 

Haan. Daartoe hebben wel contacten plaatsgevonden tussen de curator en de advocaat van 

mevrouw Walstra-De Haan. Het wachten is niettemin op een inhoudelijke reactie van 

laatstgenoemde. Deze reactie wordt ieder moment verwacht.  

 

5.4 Separatistenpositie  : n.v.t. 

 

Verslag 2 In het kader van de getroffen dading heeft vrijgave van de eerder genoemde pandrechten 

plaatsgevonden teneinde de verkoop en levering van de activa mogelijk te maken. Van een 

separatistenpositie is mitsdien geen sprake (meer).  

 

5.5  Boedelbijdragen  : Nog onbekend  
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Verslag 2 Of al dan niet een boedelbijdrage verschuldigd is, is afhankelijk van de vraag of er destijds al 

dan niet op rechtsgeldige wijze een pandrecht tot stand is gekomen. Is dat het geval, dan ligt 

het in de rede dat met inachtneming van de geldende separatistenregeling een 

boedelbijdrage wordt geleverd. Is de uitkomst van het onderzoek dat geen sprake is van een 

rechtsgeldig pandrecht, dan speelt uiteraard de vraag omtrent de boedelbijdrage niet, omdat 

dan de volledige opbrengst van de activa de boedel toekomt.  

5.6 Eigendomsvoorbehoud  :  

Een aantal leveranciers heeft bij indiening van de vordering aanspraak gemaakt op een 

eigendomsvoorbehoud. Bij de voorgenomen activaovereenkomst is gestipuleerd dat de 

koper eventuele rechten van derden eerbiedigt.  

5.7  Reclamerechten  : Niet bekend 

5.8 Retentierechten  :  

Bij het indienen van een vordering heeft een schuldeiser een beroep gedaan op het 

retentierecht. Hierover heeft overleg plaatsgevonden en heeft de faillissementsboedel 

aangegeven de overeenkomst gestand te zullen doen.  

 

Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 

 

6. Doorstart/voortzetten 

 

Voortzetten 

Na daartoe verkregen toestemming van de rechter-commissaris van 17 april 2013 heeft de 

faillissementsboedel de onderneming voortgezet.  

 

Verslag 2 Tijdens de verslagperiode zijn de activiteiten voor de duur van de voor het personeel geldende 

opzegtermijn voor rekening van de boedel voortgezet. Tijdens deze periode is een omzet 

gerealiseerd van € 17.060,87 inclusief BTW. De bruto kosten hebben € 5.961,11 inclusief BTW 

bedragen. Het bruto resultaat dat de boedel ten goede komt bedraagt mitsdien € 11.099,76. Van de 

totaal gerealiseerde omzet is circa 50% reeds geïncasseerd. Op het moment dat dit verslag tot stand 

komt, bedraagt de totaal openstaande debiteurenpost voor de periode van voortzetting € 8.317,54.  

 

Verslag 3 Zie 4.1. 

 

Doorstart 

Een activaovereenkomst is in principe tot stand gekomen.  

 

Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 1:45 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht  : In onderzoek 

Verslag 2 Aan de boekhoudplicht is voldaan. De administratie is tot en met datum faillissement volledig 

bijgewerkt.  

7.2  Depot Jaarrekeningen  :  

Aan de verplichting tot deponering van jaarrekening is voldaan.  

7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. 

7.5  Onbehoorlijk bestuur  : In onderzoek 

Verslag 2 Tijdens de verslagperiode heeft de curator nader onderzoek gedaan naar mogelijk 

onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.  
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Het onderzoek van de curator heeft geresulteerd in de nodige vraagpunten en opmerkingen 

welke vooreerst in het kader van hoor en wederhoor zullen worden besproken met hen die 

het aangaat. De verwachting is dat tijdens de eerstvolgende verslagperiode terzake door de 

curator nader verslag kan worden gedaan.  

 

Verslag 3 Het wachten is onverminderd op een reactie van mr. Van Oorschot. 

 

7.6  Paulianeus handelen  : In onderzoek 

Verslag 2  Zie 7.5. 

 

Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:18 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : PM 

8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 

8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 

8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.7 Verwachte wijze afwik.  :  

Voorzover de curator thans kan beoordelen –maar uitdrukkelijk is sprake van een voorlopige 

conclusie- zal vermoedelijk eigenlijke opheffing van het faillissement volgen.  

 

Uren werkzaamheden crediteuren : 0:54 

 

9. Procedures 

Geen procedures bekend 

 

Uren werkzaamheden procedures : 0:00 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Onduidelijk. Naast de administratieve afwikkeling van de vorderingen zal de komende 

verslagperiode worden benut om een onderzoek in te stellen naar de boekhouding en de 

rechtsgeldigheid van het gepretendeerde pandrecht.  

10.2 Plan van aanpak  : Zie 10.1 

Verslag 2 Het komende kwartaal zal met name in het teken staan van de afronding van het 

rechtmatigheidsonderzoek (onderzoek bestuursaansprakelijkheid, alsmede mogelijk 

paulianeus handelen). Daarnaast zal de discussie omtrent de al dan niet rechtsgeldigheid van 

het pandrecht verder worden gevoerd. De verwachting is dat daaromtrent tijdens de 

komende verslagperiode een definitief standpunt door de curator kan worden ingenomen. 

De curator zal in het eerstvolgende verslag uitgebreid nader rapporteren.  

 

Verslag 3 Ongewijzigd; ook het komende kwartaal zal met name in het teken staan van de afronding 

van het rechtmatigheidsonderzoek en de discussie rondom de al dan niet rechtsgeldigheid 

van het pandrecht.    
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10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 19 februari 2014 

  

Uren werkzaamheden overig  : 4:36 

 

 

Buitenpost, 19 november 2013 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

curator 


