
Algemeen

Gegevens onderneming

Eemsmond Installatietechniek B.V. (KvK nummer: 020894696)

Activiteiten onderneming

Elektrotechnische bouwinstallatie; uitleenbureaus, groothandel in overige 
consumentenartikelen (rest, non-food.)

Omzetgegevens

2010: € 2.121.394,-
2011: € 2.687.533,-
2012: € 2.322.421,-
2013: € 1.804.368,- 
2014:€ 1.369.769,-
2015: periode 1 januari 2015 t/m 23 juni 2015: € 588.623,-

Personeel gemiddeld aantal

14 (+ G.J. Aalbers, DGA)

Saldo einde verslagperiode

27.551,49

€ 31.792,56

Verslagperiode

24 JULI 2015 T/M 11 NOVEMBER 2015

12 november 2015 t/m 5 februari 2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000000929:F001

23-06-2015

mr. F. Brekelmans

Curator: mr. J.J. van der Molen

Insolventienummer: F.18/15/214
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Bestede uren in verslagperiode

J.J. VAN DER MOLEN : 4:12 UREN
J.A. DE VRIES :16:42 UREN
F. MAATJES : 2:30 UREN
J.H. MASTENBROEK : 0:54 UREN

J.J. VAN DER MOLEN : 0:18 uren
J.A. DE VRIES : 5:36 uren
F. MAATJES : 4:42 uren

Bestede uren totaal

J.J. VAN DER MOLEN : 46:20 UREN
J.A. DE VRIES :26:30 UREN
F. MAATJES : 3:18 UREN
J.H. MASTENBROEK : 3:24 UREN
R.G. HOLTZ : 6:36 UREN
             86:08 UREN

J.J. VAN DER MOLEN : 46:38 UREN 
J.A. DE VRIES : 32:06 uren
F. MAATJES : 8:00 UREN 
J.H. MASTENBROEK : 3:24 UREN 
R.G. HOLTZ : 6:36 UREN
96:44 UREN

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Estru Holding B.V.
KvK 04063078
Opgericht: 14 december 2000
Enig aandeelhouder en bestuurder dhr. G.J. Aalbers
-------------------------------------------------------------

Eemsmond Installatietechniek 
KvK 02089469
Opgericht d.d. 14 juli 2005
Enig aandeelhouder en bestuurder Estru Holding B.V. 
Failliet d.d. 23 juni 2015, op eigen aangifte
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1.2 Winst en verlies

        2010 : verlies € 189.999,-
 2011 : verlies € 108.348,-
 2012 : winst € 18.317,-
 2013 : verlies € 144.707,-
 2014 : verlies € 289.478,-
 2015 : 1 januari t/m 23 juni 2015 : winst  € 18.972,-
 
 Omzet 

 2010 : € 2.121.394,-
 2011 : € 2.687.533,-
 2012 : € 2.322.421,-
 2013 : € 1.804.368,-
 2014 : € 1.369.769,-
 2015 : periode 1 januari 2015 t/m 23 juni 2015 : € 588.623,-

1.3 Balanstotaal

 2010 : € 884.960,-
 2011 : € 722.428,-
 2012 : € 839.955,-
 2013 : € 478.999,-
 2014 : € 357.969,-
 2015 : (t/m 23 juni 2015) : onbekend

1.4 Lopende procedures

N.v.t.

1.5 Verzekeringen

Via Kuiper Verzekeringen te Heerenveen liepen er de navolgende verzekeringen : 

1. diverse autoverzekeringen bij London Verzekeringen. In verband met de verkoop van de 
auto’s zullen de verzekeringen na ontvangst van de vrijwaringsbewijzen worden beëindigd om 
te bezien of er eventueel restitutie kan worden gevorderd. 

 Polisnummers Kuipers : 5282120011 en volgende.

2. Via tussenpersoon Quintus te Meppel liep er een verzekering inventaris/goederen. 
Polisnummer Quintus : 64030017/80001.
In verband met de activa-overdracht zal deze polis ook worden beëindigd om te bezien of er 
restitutie kan worden geclaimd. 

3. Via Univé liep er een werkgeversaansprakelijkheidsbedrijvenpolis met nummer 
0485.932865.020.03 welke in verband met het faillissement ook zal worden beëindigd waarna 
zal worden bezien of er eventueel restitutie kan worden geclaimd. 
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1.6 Huur

Het bedrijfspand werd krachtens overeenkomst gehuurd van Estru Holding B.V. voor een 
maandbedrag van ruim € 4.000,-   exclusief BTW. In verband met de verliesgevende 
resultaten werd de huur met terugwerkende kracht, enige maanden vóór faillissement, per 1 
januari 2015 van ruim € 4.000,- per maand verlaagd naar circa € 2.900,- per maand. Vóór 
faillissement was de helft van het bedrijfspand ook al niet meer in gebruik door de gefaillieerde 
onderneming en werd door Estru Holding als verhuurder aan een ander bedrijf verhuurd per 1 
juni 2015.

1.7 Oorzaak faillissement

Eemsmond Installatietechniek B.V. werd op 14 juli 2005 opgericht. Vanaf datum oprichting was 
er over de periode 2005 t/m 2008 veel werk. Tijdens het hoogtepunt van de omzetten werkten 
er bij de gefailleerde onderneming circa 25 werknemers in de buitendienst, waarvan 
verscheidene met contracten voor bepaalde tijd. 

Toen de economische crisis aanbrak daalde omstreeks 2008 de omzet aanzienlijk, bleken er 
teveel personeelsleden zowel in de buiten- als binnendienst, waardoor de kosten veel te hoog 
werden. Daarnaast was er een monteur al één jaar ziek hetgeen ook ongunstig was voor het 
resultaat. Binnen de directie bleek verschil van inzicht om tot ombuiging van de te lage 
omzetten en het verlies te geraken.

Uiteindelijk kon een faillissement niet meer worden voorkomen en werd op eigen aangifte het 
faillissement op 23 juni 2015 door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen 
uitgesproken.

Tot voor enkele maanden vóór datum faillissement werd het bestuur van de failliete 
onderneming gevoerd door Estru Holding B.V. met 75% van de aandelen en door Moesker 
Beheer B.V. met 25% van de aandelen. Korte tijd vóór faillissement heeft Moesker Beheer 
B.V. haar aandelenpakket van 25% aan Estru Holding B.V. verkocht en geleverd. 

De heer Moesker heeft ter besparing van kosten op 31 mei 2015 een 
vaststellingsovereenkomst met Eemsmond Installatietechniek B.V. gesloten ter beëindiging 
van het contract per 1 augustus 2015 met vrijstelling van de verrichte werkzaamheden en 
financiële afwikkeling na 1 augustus 2015. Daar is het niet van gekomen vanwege het 
faillissement. Het UWV heeft in het kader van de loongarantieregeling achterstallige 
verplichtingen van de failliete onderneming ook jegens Moesker overgenomen. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

14

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

15

2.3 Datum ontslagaanzegging

25 juni 2015 (na verkregen toestemming rechter-commissaris)
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2.4 Werkzaamheden

Afgerond

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Huurpand, gehuurd van Estru Holding B.V., derhalve niet vallende onder het te liquideren 
actief. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

N.v.t.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

N.v.t.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

N.v.t.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Inventaris, voorraad en rollend materieel. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De roerende zaken en daarnaast het immateriële zijn door de curator verkocht aan Estru 
Holding B.V. via een door de ING Bank en de rechter-commissaris goedgekeurde activa-
overeenkomst waarbij de koopsom als volgt werd gespecificeerd: 

 1. voorraden € 6.000,- (BTW-vrij of BTW verlegd);
 2. inventaris € 12.000,- (idem);
 3. het rollend materieel € 34.500,- (idem);
 4. immateriële activa € 7.500,- (idem).

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

€ 4.050,-, te vermeerderen met BTW (€ 850,50). Deze is door de ING Bank door verrekening 
voldaan. Aan de ING is door de curator overgemaakt het aan de ING Bank toekomende 
bedrag wegens stil verpande inventaris en voorraden € 35.599,50.
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3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Is van toepassing. Er is een aanzienlijke vordering van de Belastingdienst die nog wordt 
vermeerderd met de nog op te leggen aanslag ex art. 29 lid 2 Wet Ob. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

N.v.t.

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er waren enkele niet afgemaakte projecten die door de curator in verband met de 
gecompliceerdheid en de termijnen niet waren af te maken. Deze zijn door de koper van de 
activa, Estru Holding B.V., gekocht om af te maken. Wat er per datum faillissement nog 
terzake van die projecten gefactureerd moest worden werd gefactureerd. Die facturen vallen 
onder het rechtsgeldige stille pandrecht debiteuren van de ING. De ING heeft zelf een extern 
kantoor met de incasso van de debiteuren belast. Het door de ING Bank ingeschakelde 
externe bureau Mirus International te Amsterdam is met de incasso bezig en lijkt behoorlijk 
gevorderd. Als deze incasso volledig afgerond is kan het faillissement daarna worden 
opgeheven, naar verwachting een echte “opheffer” waarbij slechts een klein deel aan de 
boedelcrediteur UWV kan worden betaald. 

De uitwinning van de stil verpande debiteuren is praktisch afgerond. De curator heeft 
hierover in de afgelopen verslagperiode diverse keren contact gehad met Mirus 
International te Amsterdam. De bank zal - zodra de debiteuren volledig zijn 
geïncasseerd - de restant vordering als concurrent in het faillissement indienen. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie boven

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Zie boven

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Zie boven

3.15 Andere activa: Beschrijving

N.v.t.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

N.v.t.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden
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N.v.t.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

circa € 139.000,- 

4.2 Opbrengst

Nog onbekend

4.3 Boedelbijdrage

Vooralsnog n.v.t.

4.4 Werkzaamheden

N.v.t.

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Vordering van de bank(en) circa  € 219.482,- (+ pm)

5.2 Leasecontracten

Er was een leasecontract voor een aantal auto’s bij Friesland Lease te Drachten. Het betreft 
een drietal auto’s die na faillissement door Friesland Lease zijn opgehaald. De 
restantvordering is door Friesland Lease ingediend. 

5.3 Beschrijving zekerheden

De ING had in het kader van een verleend rekening-courant het stil pand recht op de 
voorraden, inventaris en het rollend materieel, alsmede op de debiteuren. 

5.4 Separatistenpositie

ja zie bij 5.3.

5.5 Boedelbijdragen

10% op de verkochte aan de ING Bank toekomende roerende zaken € 4.050,- te 
vermeerderen met BTW (€ 850,50).
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5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er zijn diverse leveranciers die zich op een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud hebben 
Beroepen. Dat is door de curator erkend. In overleg met de leveranciers is het 
eigendomsvoorbehoud van terzake door de curator aangetroffen zaken geregeld door de heer 
G.J. Aalbers van Estru Holding B.V. die de voorraden had gekocht, met als bijzondere 
voorwaarde de rechten van derden te respecteren en de curator daarvoor vrij te waren. 

5.7 Retentierechten

Ten tijde van het uitgesproken faillissement stond één in de boedel vallende auto bij een 
garage te Siddeburen. Deze garage beriep zich op het retentierecht dat door de koper van 
deze auto is  afgewikkeld. Dit raakt de boedel niet. 

5.8 Reclamerechten

N.v.t.

5.9 Werkzaamheden

N.v.t.

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

N.v.t.

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
N.v.t.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

N.v.t.

6.4 Doorstart: Beschrijving

N.v.t.

6.5 Doorstart: Verantwoording

N.v.t.

6.6 Doorstart: Opbrengst

N.v.t.
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6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

N.v.t.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

N.v.t.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er lijkt voldoende aan de boekhoudplicht te zijn voldaan, maar dit wordt nog nader onderzocht.

Bij nader onderzoek is niet van onregelmatigheden c.q. gebrek aan voldoende boekhoudplicht 
gebleken. 

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd maar nader onderzoek volgt. 

Uit nader onderzoek zijn geen onregelmatigheden gebleken. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

n.v.t. in verband met omvang vennootschap.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

is aan voldaan. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Uit nader onderzoek is niet van onregelmatigheden gebleken. 

7.6 Paulianeus handelen

Uit nader onderzoek is niet van onregelmatigheden gebleken. 

7.7 Werkzaamheden

N.v.t.
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8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 66.841,77

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 83.576,00 (ingediend)

8.3 Pref. vord. van het UWV

€ 62.059,90

8.4 Andere pref. crediteuren

De heer Thoma (werknemer): € 4.514,81

8.5 Aantal concurrente crediteuren

42 crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 182.919,67

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Opheffing wegens gebrek aan baten, naar verwachting zullen de boedelschulden niet volledig 
kunnen worden voldaan zodat er aan de preferente en concurrente crediteuren in het geheel 
geen uitkering in het verschiet ligt. 

8.8 Werkzaamheden

Crediteuren inventariseren

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

N.v.t.

9.2 Aard procedures

N.v.t.
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9.3 Stand procedures

N.v.t.

9.4 Werkzaamheden

N.v.t.

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Als zich geen onverwachtse ontwikkelingen of complicaties voordoen zou dit faillissement 
wellicht aan het einde van 2015 wellicht in het eerste deel van 2016 wegens gebrek aan baten 
kunnen worden opgeheven en afgewikkeld. 

De curator is op dit moment nog in afwachting van een betaling van de Belastingdienst, 
afkomstig van de g-rekening van de ING. Zodra deze betaling is verricht, en de stil 
verpande debiteuren volledig zijn geïncasseerd, zal de curator de rechter-commissaris 
verzoeken het faillissement op te heffen. 

10.2 Plan van aanpak

1. nader onderzoek administratie. Geen onregelmatigheden, afgewerkt.
2. nader onderzoek eventuele onrechtmatigheden. Geen onregelmatigheden, afgewerkt. 
3. inventariseren indieningen crediteuren. Voorzover bekend hebben alle crediteuren hun 
vordering ingediend. 
4. afwikkelen beëindigde verzekeringen en claimen eventuele premierestitutie. Er dient nog te 
worden nagezien of er al dan niet recht op premierestitutie is.
5. gebruikelijke werkzaamheden

3. de curator is nog in afwachting van de definitieve vordering van de bank. Deze zal 
worden ingediend nadat de stil verpande debiteuren zijn geïncasseerd. 
6. de curator heeft het saldo van de g-rekening, voor zover dit toekomt aan de 
boedelrekening, opgevraagd bij de Belastingdienst. De curator wacht de betaling in 
deze af. 

10.3 Indiening volgend verslag

omstreeks 11 februari 2016

Uiterlijk 12 mei 2016, tenzij het faillissement eerder kan worden opgeheven. 

10.4 Werkzaamheden

Zie "plan van aanpak"
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