
 

1 oktober 2014 

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

Nummer: 7 Datum: 2 oktober 2014 

 
 

Gegevens onderneming: Gebr. Dekker Infra BV (KvK 02095860) 

Faillissementsnummer: F 18/13/122 

Datum uitspraak: 19 maart 2013 

Curator: Mr. J.J. van der Molen   

R-C: Mr. G.H. Boekaar 

 

Activiteiten onderneming: Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen 

Het aannemen en uitvoeren van werken in de 

grond-, weg- en waterbouwsector, met name 

riooltechniek, beton- en waterbouw, alsmede het 

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande 

verband houdt of daartoe in de ruimste zin 

bevorderlijk kan zijn. 
Omzetgegevens: 2013: ONBEKEND  

2012: € 3.598.115 

2011: € 8.342.543 

2010: € 11.350.232 

Personeel gemiddeld aantal: 15 

 

Saldo einde verslagperiode: € 278.601,84 

 

Verslagperiode: 1 JULI / 30 SEPTEMBER  2014  

Bestede uren in verslag periode:  J.A. DE VRIES  1:30 UUR 

J.H. MASTENBROEK 3:54 UUR 

A.C. WINTER 14:48 UUR 

R.G. HOLTZ 0:18 UUR 

J.J. VAN DER MOLEN 1:42 UUR 

 

Bestede uren Totaal: 352:12 UUR 

 

0. Algemeen 

 

 Gebr. Dekker Infra is een begrip in de weg- en waterbouwsector in Groningen. Het bedrijf 

heeft een jarenlange ervaring. Wel is er eerder een faillissement geweest, in 2006. De 

doorstart is destijds gerealiseerd door De Boer en De Groot, die een vergelijkbaar 

bedrijf hebben in Harlingen. 
 

 Naar zeggen van de directie is de omzet in de afgelopen jaren door de ongunstige economische 

omstandigheden onder druk komen te staan. Uit de jaarstukken blijkt dat ook. In oktober 2012 

is besloten opdrachten voortaan onder te brengen in De Boer en De Groot Civiele Werken B.V. 

In Dekker Infra werden dan ook geen nieuwe opdrachten meer gebracht. Dekker heeft 



            

 

 

 

 
 

 

sindsdien lopende opdrachten afgewerkt en daarnaast personeel gedetacheerd bij De Boer en 

De Groot.  

 

 Uiteindelijk is met name ten aanzien van één groot project een acuut liquiditeitsprobleem 

ontstaan. Er is nog wel getracht te komen tot een akkoord, maar dat is niet gelukt. Daar op is, 

na een eigen aangifte, het faillissement uitgesproken op 19 maart 2013. 

 

1. Inventarisatie 

1.1 
Directie en 

organisatie 
: 

Directie en organisatie per datum faillissement: 

 

 

 

Boven de Stichting Administratiekantoor bevinden zich nog de 

vennootschappen Herke De Groot Beheer B.V. en Gerard de Boer 

Beheer B.V. Hoe de eigendomsverhoudingen ten aanzien van de 

certificaten op dat niveau exact liggen is nog niet bekend. 
 

1.2 Winst/verlies : 

2012 : verlies € 870.973,--  

2011: verlies €    64.757,-- 

2010: verlies €  198.071,-- 

 

1.3 Balanstotaal : 

31-12-2012 : € 1.147.555,-- 

31-12-2011 : € 1.659.407,-- 

31-12-2010: € 1.604.024,-- 

 

1.4 
Lopende 

procedures 
: N.v.t. 

1.5 Verzekeringen : 

Verzekeringen zijn ondergebracht bij Marine Insurance International. Behoudens 

de inboedel en inbraak verzekering, zijn deze per datum faillissement beëindigd. 

Er was op dat moment een achterstand.   

 

1.6 Huur : 
Het bedrijfspand wordt gehuurd van Mik Onroerend Goed B.V., (voor € 53.000,-

ex btw per jaar). De huur is tot en met februari 2013 betaald. De huur is 

inmiddels door de verhuurder opgezegd tegen 1 juli 2013. Pand is opgeleverd. 

Stichting 

Administratiekantoor 

BGA Materieel 

B.V. 

BGA Harlingen 

B.V. 

De Boer en De 

Groot Civiele 

Werken B.V. 

 

Schuurmans 

Betonbouw B.V. 

Adonin B.V. Gebr. Dekker 

Infra B.V.  



            

 

 

 

 
 

 

 

 

1.7 

 

 

Oorzaak faillissement: 

  Zie hiervoor onder hoofdstuk 0 (Algemeen) 

 

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 15 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : 23 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Vrijdag 22 maart 2013 na verkregen toestemming van de 

rechter commissaris. 

 Werkzaamheden : afgerond 

 

 

3. Activa  

ONROERENDE ZAKEN   

3.1 Beschrijving : nvt 

  

3.2 Verkoopopbrengst :  

3.3 Hoogte hypotheek :  

3.4 Boedelbijdrage :  

 Werkzaamheden :  

 

BEDRIJFSMIDDELEN 

3.5 Beschrijving : 

Bij het eerste verslag was als bijlage 1 het taxatierapport van 

Online Veilingmeester (zonder bedragen) gevoegd. Er lijkt 

een discrepantie te zijn tussen de aangetroffen goederen en 

de goederen op de balans. Dit zal nader onderzocht worden. 

Failliet is voorts aandeelhouder in de vennootschap 

Makeways B.V. De aandelen in deze vennootschap zullen 

verkocht worden. De overige aandeelhouders van de 

betreffende B.V. zijn tot nu toe niet bereid gebleken een 

reëel bedrag voor deze aandelen te betalen. Dit zal de 

komende verslagperiode nader bezien moeten worden.  

 

3.6 Verkoopopbrengst : 

Uiteindelijk is het niet gelukt een doorstart te bereiken. 

Inmiddels zijn met toestemming van de R.C. de roerende 

goederen geveild. De bruto opbrengst is € 82.347,-. De 

definitieve opbrengst, na verrekening kosten, is € 81.266,85 

inclusief BTW 

 

3.7 Boedelbijdrage : nvt 



            

 

 

 

 
 

 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Ja, maar speelt niet nu er geen pandrecht rust 

 Werkzaamheden : 
De afrekening van de verkoop is afgerond. Een aantal 

goederen is nog niet verkocht: die goederen zullen nogmaals 

geveild gaan worden.  

VOORRADEN/ ONDERHANDEN WERK 

3.9 Beschrijving : Er was geen, althans nauwelijks, onderhanden werk. Wel 

waren er voorraden. 

3.10 Verkoopopbrengst : Zie 3.6 

3.11 Boedelbijdrage : nvt 

 Werkzaamheden : Zie 3.8 

 

ANDERE ACTIVA 

3.12 Beschrijving : Handelsnaam 

3.13 Verkoopopbrengst : € 1.217,50 inclusief BTW 

 Werkzaamheden : Afgerond 

 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : 

Per datum faillissement waren er op papier debiteuren tot een 

bedrag van ca. € 415.000,-. Het debiteurenbestand was in die 

zin vertekend, dat er nog afschrijving van dubieuze 

debiteuren moest plaatsvinden.  

 

4.2 Opbrengst : 
De debiteuren worden door de boedel geïnd. Inmiddels is er 

ongeveer € 125.000,- betaald op het saldo van € 415.000,-. 

 

4.3 Boedelbijdrage : nvt 

 Werkzaamheden : Debiteuren verder innen 

 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en) : 

Huisfinancier is de Rabobank in Sneek. Op datum 

faillissement vertoonde de rekening courant rekening een 

creditsaldo. De bank beroept zich op verrekening ten aanzien 

van een bankgarantie faciliteit en een langlopende lening. Per 

saldo resteert volgens de bank een creditsaldo van                  

€ 209.728,11. Dit bedrag is inmiddels overgeboekt naar de 

faillissementsrekening. De bank speelt in dit faillissement 

dan ook geen verdere rol, afgezien van een administratieve. 

Wel zullen nog de door de bank ter verrekening opgeworpen 

posten nader beoordeeld worden. 

5.2 Leasecontracten : 
 

Auto’s en een kopieermachine. Deze zijn inmiddels 

ingeleverd.  



            

 

 

 

 
 

 

 

5.3 Beschrijving zekerheden : Nvt  

5.4 Separatistenpositie : Nvt  

5.5 Boedelbijdragen : nnb 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : 

Er zijn diverse crediteuren die zich op eigendomsvoorbehoud 

hebben beroepen. Voor zover er in de failliete boedel nog 

onder eigendomsvoorbehoud en onbetaald gebleven roerende 

zaken aanwezig waren, is dit in overleg met de directie 

geregeld met de crediteuren. 

5.7 Reclamerechten : nvt 

5.8 Retentierechten : nvt 

 Werkzaamheden : Vrijwel afgerond, met uitzondering van verrekening bank. 

 

 

6. Doorstart / voortzetten onderneming 

VOORTZETTEN 

6.1 Exploitatie / zekerheden : 

Er zijn enkele kleinere projecten waarin nog werkzaamheden 

zijn verricht, met name daar waar de debiteurenportefeuille 

bewaakt moet worden. Voor het overige wordt er niet 

voortgezet.  

 

6.2 Financiële verslaglegging : Nvt 

 Werkzaamheden : nvt 

 

DOORSTART 

6.3 Beschrijving : 

Aanvankelijk hebben er besprekingen plaatsgevonden met 

meerdere partijen die interesse toonden in een doorstart. Met 

name doordat er geen orderportefeuille (meer) was, heeft dit 

echter niet tot resultaten geleid.   

6.4 Verantwoording : Nvt 

6.5 Opbrengst : Nvt 

6.6 Boedelbijdrage : Nvt  

 Werkzaamheden : Afgerond  

 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : 

Vooralsnog ziet de boekhouding er conform de wettelijke 

verplichtingen uit. Waar nodig verricht de curator nog 

onderzoek daarnaar. De curator zal in het bijzonder 

onderzoek verrichten naar eventuele onregelmatigheden. 

7.2 Depot jaarrekeningen : Voldaan  



            

 

 

 

 
 

 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Geen bijzonderheden 

 

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Geen bijzonderheden 

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur : Niet van toepassing 

 

7.6 Paulianeus handelen : Niet van toepassing 

 

 Werkzaamheden : 

Er is onderzocht wat de rol van de bestuurder in de periode 

voorafgaand aan het faillissement is geweest. Hierover is een 

bespreking geweest met betrokkenen. Naar aanleiding 

daarvan heeft de curator nadere gegevens ontvangen, die 

nader bestudeerd zijn. De curator is van oordeel dat er 

weliswaar een bijzondere constructie is gekozen, maar 

dat van onbehoorlijk bestuur geen sprake is. De 

werkzaamheden zijn daarmee afgerond. 

 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : € 61.301,- 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : € 78.678,- 

8.3 Pref. vord. van het UWV : € 93.102,- 

8.4 Andere pref. crediteuren : nvt 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 84 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 622.778,- 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : nnb 

 Werkzaamheden : In kaart brengen crediteuren 

 

 

9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) : Bastiaan Infra B.V. 

9.2 Aard procedure : Arbitrage 

9.3 Stand procedure : 

Mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 27 juni 

2014. Bij uitspraak van 4 juli 2014 zijn de vorderingen 

van de curator (vrijwel) geheel toegewezen. De curator 

heeft de nodige beslagen gelegd. Inmiddels heeft de 

curator gesprekken gevoerd met Bastiaan over een 

minnelijke regeling. Die lijkt haalbaar. Daarmee zou in 

ieder geval ook een hoger beroep voorkomen kunnen 

worden. 

 Werkzaamheden : Definitief maken van regeling en afwikkelen. 

 



            

 

 

 

 
 

 

 

 

10. Overig 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : 

Nog niet goed te voorspellen en afhankelijk van de inning 

van de debiteuren en de inning van het in de procedure 

tegen Bastiaan toegewezen bedrag.  

 

10.2 Plan van aanpak : 

 

1. Innen bedragen van Bastiaan 

2. incasseren debiteuren  

3. verwerken crediteuren 

 

10.3 Indiening volgend verslag : 3 januari 2015 

 Werkzaamheden : Zie 10.2 

 

 

Aldus door mij, curator, in tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

Groningen, 2 oktober 2014 

Namens de curator, Mr. J.J. van der Molen 

 

 

J.H. Mastenbroek 

 

 

 

 


