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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Mertens Beheer BV 30-04-2018 
 4

Mertens Beheer BV tevens h.o.d.n. Mertens Group
KvK nr 02029705
Zakenadres: Duinkerkenstraat 35, 9723 BP Groningen

30-04-2018 
 4

Het voeren van directie over ondernemingen (financiële holding). 30-04-2018 
 4

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2013 € 5.523.000,00 € 68.000,00 € 615.097,00

2014 € 4.774.000,00 € 141.000,00 € 644.556,00

nvt 30-04-2018 
 4

Verslagnummer 5
Datum verslag 30-04-2018
Insolventienummer F.18/17/139
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000014244:F001
Datum uitspraak 27-06-2017

R-C mr. H.H. Kielman
Curator mr. J.J. van der Molen



Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Directie en organisatie

1

nvt

30-04-2018 
 4

€ 3.100,53 30-04-2018 
 4

van
13-1-2018

t/m
27-4-2018

30-04-2018 
 4

Verslagperiode Bestede uren

4 28,30 uur

totaal 28,30 uur

Urenspecificatie totaal: 

mr. J.J. van der Molen: 68:06 uren
mr. J.H. Mastenbroek: 4:00 uren
mr. K.M. Felt: 28:06 uren
J.A. de Vries: 2:24 uren
F. Maatjes: 1:30 uren

Totaal:   104:06 uren

30-04-2018 
 4

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder de heer Hendrik Hermanus Mertens sedert 31 maart 1993
Geboren op 1 april 1960 te Groningen.
Holding maatschappij van 4 dochter vennootschappen, te weten:
1. (Vending) Holland BV KvK nr 02051695 (100%)
2. Mertens Exploitatie BV KvK nr 02051696 (100%)
3. Mertens Amusement BV KvK 02051725
4. Mertens Services BV KvK 02071991

30-04-2018 
 4



Lopende procedures

Verzekeringen

Huur

Oorzaak faillissement

geen 30-04-2018 
 4

nog onbekend, is in onderzoek 30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

Tot omstreeks 2008 verliep de exploitatie van de dochter vennootschappen en 
de holding
uitstekend. Op het hoogtepunt stonden er in totaal 1500 sigaretten 
automaten uit. Eveneens
stonden er vele speelautomaten uit. Er was ook een onderdeel exploitatie dat 
licht en
geluidsinstallaties verzorgde. Ommekeer kwam in 2008 toen het rookverbod in 
café' s werd ingesteld en er tegelijkertijd kansspelbelasting over 
speelautomaten moest worden betaald.
Vóór deze ommekeer zou er een omzet zijn geweest van ca. € 10.000.000,-- 
per jaar waarna de inkomsten vanaf 2008 jaarlijks kelderden. De grootste bron 
van inkomsten, de
sigarettenverkoop, liep fors terug, waarna Mertens Beheer gedwongen werd
bedrijfsonderdelen van de dochtervennootschappen te verkopen. Op 1 april 
2016 is de
exploitatie van de dochter Mertens Exploitatie BV overgedragen aan 
Groothandel Bergsma te
Hoogeveen. Koopsom € 156.570,60, welke koopsom grotendeels door 
verrekening met
vorderingen van Groothandel Bergsma op Mertens Beheer BV en/of de 
dochters werd
voldaan. Eerder werden de activiteiten van Mertens Amusement BV verkocht, 
14 december
2015, aan AMS Automaten te Bedum (voormalige partner van de heer 
Mertens). Mede reden
daarvoor zou zijn de teruglopende omzetten vanwege de kansspelbelasting 
die toen werd
ingevoerd. De activiteiten werden overgedragen voor een koopsom van € 
25.000,-- en de
verkoop vond plaats namens twee dochter vennootschappen, te weten 
Mertens Amusement
BV en Mertens Services BV.
De exploitatie van Mertens Services BV werd omstreeks 2008 aan personeel 
overgedragen.

30-04-2018 
 4



Aantal ten tijde van faillissement

Aantal in jaar voor faillissement

Ontslagaanzegging

Werkzaamheden personeel

Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
1

in de failliete Holding Mertens Beheer BV

30-04-2018 
 4

Personeelsleden
1

30-04-2018 
 4

Datum Aantal Toelichting

21-7-2017 1 nvt ivm grootaandeelhouder. voor zover nodig werd ontslag
aangezegd na verkregen toestemming r.c. voor zoveel nodig toch
ontslag aangezegd van enig bestuurder/aandeelhouder H.H.
Mertens.

totaal 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

De enige ten tijde van het faillissement nog 
aanwezige onroerende zaak is het 
bedrijfspand
aan de Duinkerkenstraat 35 te 9723 BP 
Groningen, waarop de ING Bank een fors 
bedrag aan
hypotheek heeft van € 800.000.--.daar de 
curator nog niet over enige boekhouding 
beschikt is het exacte saldo van de 
rekeningcourant
schuld van de bestuurder, de heer H. 
Mertens, nog steeds onbekend.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting onroerende zaken

Werkzaamheden onroerende zaken

6 april 2017 werd deze onroerende zaak verkocht aan Opticall BV voor een 
koopsom van €
425.000,-- k.k. De levering zou plaatsvinden op 25 mei 2017 maar is niet 
doorgegaan.
koopakte via notaris Nielsen te Groningen).
€ 800.000.-- (ING Bank) Vordering € 876.912,76 + pm (op de hele Mertens 
Group.
Contractueel hoofdelijk aansprakelijkheid). (compte joint mede aansprakelijk 
overeenkomst).
boedelbijdrage dient nog te worden vastgesteld na verkregen toestemming 
van de r.c.
De daadwerkelijke levering van het bedrijfspand aan de Duinkerkenstraat  35 
te Groningen heeft plaatsgevonden op 9 maart 2018. De curator heeft de 
overeengekomen boedelbijdrage van € 2.500,-- te vermeerderen met btw( incl. 
btw € 3.025,--).                   via de notaris ontvangen.

30-04-2018 
 4



Werkzaamheden onroerende zaken

Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Bodemvoorrecht fiscus

Nog vinden van een koper van het bedrijfspand in samenwerking met de 
hypotheekhouder de
ING Bank te Amsterdam en eventueel een makelaar.
20-10-2017
in overleg met de ING Bank is er contact met een potentiële koper die 
verbindingen heeft met huidige huurder van het bedrijfspand.  Deze gegadigde 
w il een koopsom betalen van
€ 425.000,-- k.k., derhalve het bedrag dat de voormalige koper met w ie de 
transactie vanwege
gebrek aan financiering niet doorging ook had geboden. Voordat er eventueel 
een nieuwe
verkoop door de curator komt in overleg met de ING Bank en na verkregen 
toestemming r.c.
dient de curator nog een aantal zaken te onderzoeken ivm achterstallige huur 
van het pand
etc. Intussen wordt echter met toestemming van de r.c. de huidige huurder 
wegens
huurachterstand voor de kantonrechter bij de Rechtbank Noord-Nederland, 
locatie Groningen,
gedagvaard.
De kantongerecht procedure over de huurachterstand en eventueel ontbinding 
van de
huurovereenkomst loopt. Er is een conclusie van antwoord genomen. De 
curator staat
thans voor het nemen van de conclusie van repliek.
Inmiddels is er toestemming van de ING Bank om het bedrijfspand toch te 
verkopen aan
de eerdere gegadigden voor een koopsom van € 425.000,-- k.k. Daarvoor 
werd 12
december 2017 toestemming gevraagd aan de rechter-commissaris. Het is de
bedoeling om de levering van het onroerend goed in januari 2018 te laten 
plaatsvinden,
maar de curator heeft daarover al enige tijd niets meer van de kopers 
gehoord. Zij zouden via de notaris het initiatief nemen.
De voormalige huurder L&C Architects stond in de kantongerecht procedure bij 
de rechtbank Groningen voor conclusie van dupliek op 24 april 2018 en heeft 
desgevraagd ivm schikkingsonderhandelingen nog een uitstel van 2 weken tot 
8 mei 2018 verkregen. Wellicht dat voor de betreffende zittingsdatum partijen 
toch nog over deze procedure een minnelijke regeling met elkaar hebben 
getroffen, waarvoor de toestemming van de r.c. noodzakelijk is.

30-04-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

zijn niet meer aanwezig vanwege een door de belastingdienst d.d. 28 
september 2016
gelegde bodembeslagen. (bodemzaken).

30-04-2018 
 4



Bodemvoorrecht fiscus

Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden/ onderhanden werk

Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Andere activa

Toelichting andere activa

Werkzaamheden andere activa

door de fiscus uitgeoefend. 30-04-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

nvt 30-04-2018 
 4

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

totaal € 0,00 € 0,00

niet bekend. 30-04-2018 
 4

geen. 30-04-2018 
 4



Debiteuren

Toelichting debiteuren

Werkzaamheden debiteuren

Vordering van bank(en)

Leasecontracten

Beschrijving zekerheden

Seperatistenpositie

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

totaal € 0,00 € 0,00 € 0,00

omvang debiteuren: volgens opgave failliet geen " normale" debiteuren. De 
heer Mertens erkent wel een rekening-courant schuld in privé aan de failliete 
vennootschap te hebben van 
tussen de € 600.000,-- en € 1.000.000,-- welke hij zegt niet terug te kunnen 
betalen. Het
exacte saldo is onbekend

30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 876.912,76

Vordering ING Bank € 876.912,76 (op hele Mertens Group).

30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

1. verpanding debiteuren
2. idem bedrijfsuitrusting en activa
3. bankhypotheek € 800.000,--
4. hoofdelijke aansprakelijkheid met alle 4 dochtervennootschappen.

30-04-2018 
 4



Seperatistenpositie

Eigendomsvoorbehoud

Retentierechten

Reclamerechten

Boedelbijdragen

Werkzaamheden bank/zekerheden

ING Bank hypotheek op de onroerende zaak bedrijfspand Duinkerkenstraat 35 
te Groningen.
Andere activa zijn niet meer aanwezig na het hiervoor genoemde bodembeslag 
van de fiscus.
20-10-2017
De ontw ikkelingen met betrekking tot de eventuele verkoop van het 
bedrijfspand aan de
Duinkerkenstraat 35 te Groningen. zie hiervoor 3.5.

30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

dient nog te worden overeengekomen na verkregen toestemming van de r.c
30-04-2018 

 4

nieuwe koper vinden voor het onroerende zakelijke bedrijfspand aan de 
Duinkerkenstraat 35 te
Groningen.
20-10-2017
zie voor ontw ikkelingen met betrekking tot het bedrijfspand hiervoor bij 3.5.

30-04-2018 
 4



Exploitatie / zekerheden

Financiële verslaglegging

Werkzaamheden voortzetten onderneming

Beschrijving

Verantwoording

Opbrengst

Boedelbijdrage

Werkzaamheden doorstarten onderneming

Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.vt . ivm lege Holding en lege dochtervennootschappen 30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

Doorstarten onderneming

nvt 30-04-2018 
 4

nvt 30-04-2018 
 4

7. Rechtmatigheid

Er is geen digitale boekhouding. Volgens de gefailleerde zijn destijds na 
bodembeslag en/of
anderszins computers met boekhouding en al verkocht. Er is wel een papieren 
boekhouding
die in het bedrijfspand aanwezig zou zijn

30-04-2018 
 4



Depot jaarrekeningen

Goedkeuringsverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Onbehoorlijk bestuur

Paulianeus handelen

Toelichting rechtmatigheid

Werkzaamheden rechtmatigheid

De laatst gedeponeerde jaarrekening is die van 2013, op 24 juni 2014. De 
jaarrekeningen
2014 t/m 2016 zijn niet gedeponeerd. Er is een concept jaarrekening 2014 
(niet gedeponeerd).

30-04-2018 
 4

in verband met kleine onderneming niet van toepassing. Slechts een 
samenstellingsopdracht
aan de accountant. De laatst bekend gedeponeerde jaarrekening is van 2013. 
Verder is er een
(concept) jaarrekening 2014.

30-04-2018 
 4

wordt nog uitgezocht 30-04-2018 
 4

Onbehoorlijk bestuur

in onderzoek

30-04-2018 
 4

Paulianeus handelen

wordt onderzocht

30-04-2018 
 4

uitzoeken of er aan de boekhoudplicht is voldaan en of er sprake is geweest 
van onbehoorlijk
bestuur en/of paulianeus handelen
20-10-2017
de curator heeft hierover overleg met de belastingdienst.

30-04-2018 
 4



Boedelvorderingen

Pref. vord. van de fiscus

Pref. vord. UWV

Andere pref. crediteuren

Aantal concurrente crediteuren

Bedrag concurrente crediteuren

Verwachte wijze van afwikkeling

Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

nog niet bekend
30-04-2018 

 4

€ 254.346,00 30-04-2018 
 4

lijkt vooralsnog niet van toepassing
30-04-2018 

 4

nog onbekend
30-04-2018 

 4

7 30-04-2018 
 4

€ 1.088.592,44

ingediend. inclusief vordering ING Bank

30-04-2018 
 4

opheffing wegens de toestand van de boedel c.q. gesprek aan baten. 30-04-2018 
 4

crediteurenbestand in beeld brengen. 30-04-2018 
 4



Naam wederpartijen

Aard procedures

Stand procedures

Werkzaamheden procedures

9. Procedures

nvt 30-04-2018 
 4

de curator heeft de huidige huurder van het bedrijfspand met toestemming van 
de r.c. wegens achterstallige huur gedagvaard.

30-04-2018 
 4



Plan van aanpak

Termijn afwikkeling faillissement

Indiening volgend verslag

Werkzaamheden overig

10. Overig

onderzoeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of 
paulianeuse handelingen,
waar nodig in samenwerking met de fiscus.
De curator is nog in overleg met de belastingdienst, maar daar is bij de 
belastingdienst
vertraging over ontstaan. De curator heeft opnieuw contact opgenomen met 
de
belastingdienst en hoort binnenkort.

thans is op verzoek van de belastingdienst een lege dochter vennootschap 
van de Holding Mertens Beheer BV., namelijk Mertens Amusement BV door de 
rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, op dinsdag 17 april 2018 in 
staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. H.H. Kielman tot r.c. 
en met aanstelling van mr. J.J. van der Molen tot curator. De activiteiten van de 
thans failliete dochter vennootschap waren enkele jaren geleden al gestaakt. 
Vooralsnog lijkt het daar om een lege boedel te gaan. De curator zal in dat 
faillissement separaat verslagen indienen.  
nader overleg met de belastingdienst blijft aanwezig.

30-04-2018 
 4

dit kan nog niet worden voorspeld omdat er nog verscheidene onderzoeken 
door de curator
dienen plaats te vinden ter verkrijgen van een staat van baten en lasten en 
om te bezien of er
sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur en/of paulianeus handelen.

30-04-2018 
 4
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