OPENBAAR VERSLAG RECHTSPERSOON
ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW

In het faillissement van de besloten vennootschap:

VERKLEIJ TECHNIEKEN B.V.

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Drachten,
aan het adres (9206 AS) De Giek 21,

Faillissementsnummer

: F 12/242

Datum uitspraak

: 4 september 2012

Rechter-Commissaris

: mr. M. Jansen

Curator

: mr. W.H.M. Cnossen

Verslagnummer

:1

Verslagperiode

: 4 september t/m 30 september 2012

Bestede uren in verslagperiode

:1

Bestede uren in totaal

:1

Saldo boedelrekening

:€0

Datum

: 4 oktober 2012

Gelet op de samenhang en de verwevenheid van de activiteiten van de hieronder genoemde
gefailleerde vennootschappen van het Verkleij-concern zal de verslaglegging in het onderhavige
faillissement vanaf het tweede verslag met de overige gefailleerde Verkleij vennootschappen in
één openbaar verslag worden opgenomen. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in dit eerste
verslag enkele delen uit het eerste verslag van de overige Verkleij vennootschappen integraal
overgenomen.
Inleiding
1. Uitspraak faillissement
Bij beschikking van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 28 maart 2012 is aan de besloten
vennootschap Verkleij Infra Holding B.V. (hierna te noemen: “Infra Holding”) , statutair gevestigd
te (9206 AS) Drachten aan De Giek 21, voorlopig surseance van betaling verleend met
benoeming van mr. M. Jansen tot rechter-commissaris en mr. W.H.M. Cnossen tot
bewindvoerder. Bij beschikking van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 17 april 2012 is de surseance
van betaling op verzoek van de bewindvoerder ingetrokken onder het gelijktijdig uitspreken van
het faillissement.

Bij vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 3 april 2012 is op eigen aangifte het faillissement
uitgesproken van Verkleij Datanetwerken B.V. (hierna te noemen “Datanetwerken”).
Bij vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 3 april 2012 is op verzoek van een schuldeiser het
faillissement uitgesproken van Verkleij Leidingbouw B.V. (hierna te noemen “Leidingbouw”).
Bij vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 17 april 2012 is op verzoek van een schuldeiser
het faillissement uitgesproken van Verkleij Groep B.V. (hierna te noemen “Groep”).

Bij vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 20 april 2012 is op eigen aangifte het faillissement
uitgesproken van Dutch Engineering Consultancy (DEC) B.V. (hierna te noemen “DEC”).

Bij vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 29 mei 2012 is op eigen aangifte het faillissement
uitgesproken van Verkleij Boortechniek Holding B.V. (hierna te noemen: “Boortechniek Holding”).

Bij vonnis van de Rechtbank Leeuwarden d.d. 4 september 2012 is op verzoek van een
schuldeiser het faillissement uitgesproken van Verkleij Technieken B.V. (hierna te noemen:
‘’Technieken’’).
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In alle voornoemde faillissementen is mr. M. Jansen benoemd tot rechter-commissaris en
mr. W.H.M. Cnossen aangesteld tot curator. De vennootschappen maken deel uit van het
Verkleij-concern (hierna te noemen: ‘’Concern’’). Een organogram van het Concern is bijgevoegd
als bijlage 1.
2. Activiteiten onderneming
Het Concern houdt zich voornamelijk bezig met de aanleg en ontwikkeling van waterleidingen en
elektriciteits-, telecommunicatie- en kabelnetwerken.
3. Reden voor de aanvraag
Het faillissement van Technieken is een direct gevolg van de onder 1 genoemde faillissementen.
Technieken is een 100% dochter van Infra Holding die op 17 april 2012 in staat van faillissement
is verklaard. Het faillissement is op verzoek van een schuldeiser uitgesproken.
4. Eerste werkzaamheden
Gelet op de sterke onderlinge verbondenheid van Technieken met de overige vennootschappen
van het Verkleij-concern worden eerst de werkzaamheden van de curator/bewindvoerder in de
overige faillissementen besproken.
Op 19 april 2012 heeft de curator overeenstemming bereikt met Participatiemaatschappij
Heerenveen B.V. (hierna te noemen “PMH”) over de overname van de aandelen die Infra Holding
in Verkleij Telecommunicatie en Kabelwerken (hierna te noemen “TKW”) hield. Op 20 april 2012
is de overeenkomst door de curator en PMH ondertekend. Uit hoofde van deze overeenkomst zijn
de aandelen op 24 april 2012 aan PMH geleverd. Onderdeel van de gemaakte afspraken was dat
alle in de overeenkomst aangegeven activabestanddelen van de overige vennootschappen van
het Concern (Technieken) zouden worden overgedragen aan TKW, hetgeen reeds voor
faillissementsdatum is gebeurd.
1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Voor de organisatie van het Concern wordt verwezen naar bijlage 1.

Het Concern is opgebouwd uit drie verschillende bedrijfstakken: (1) de infrastructuurtak, die met
name kabelwerken aanlegde, (2) de industrietak, die voornamelijk leidingen aanlegde en (3) de
boortak, die met name boormethodes ontwikkelde en boorwerkzaamheden verrichtte. Elk van de
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verschillende bedrijfstakken is ondergebracht in een afzonderlijke holdingstructuur die de
aandelen in de verschillende werkmaatschappijen en deelnemingen houdt (Infra Holding, Verkleij
Industrie Holding BV (hierna te noemen: ‘’ Industrie Holding’’) en Boortechniek Holding. Groep is
zowel 100% aandeelhouder als (mede-)bestuurder van elk van de holdingvennootschappen.

Grietmans Holding

100%
Groep
100% +

100%

100%

100%

Industrie Holding

Infra Holding

Boortechniek
Holding

Voor een toelichting op de Industrie Holding-tak en de Boortechniek Holding-tak wordt verwezen
naar het eerste verslag in de betreffende faillissementen.
Ter toelichting op Infrastructuur-tak kan het volgende worden opgemerkt.
De Infrastructuurtak:
De structuur in deze bedrijfstak is als volgt:
Infra Holding

100%
TKW

50%
WWS

100%
Technieken

100%
Pol/Verkleij VoF
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TKW
-

Aandeelhouder

Infra Holding (100%)

-

Bestuur

Infra Holding

De aandelen die Infra Holding in TKW hield zijn, zoals in de inleiding is vermeld en in paragraaf 3
van het verslag nader is uitgewerkt, overgedragen aan PMH.

TKW is voorts vennoot in de vennootschap onder firma Pol-Verkleij V.o.F. (hierna te noemen:
‘’Pol/Verkleij’’). Daarnaast hield TKW 100% van de aandelen in Datanetwerken. De aandelen van
Datanetwerken zijn vóór de overdracht van de aandelen in TKW, zoals vermeld onder paragraaf 3
van dit verslag, overgedragen aan Infra Holding.
Datanetwerken
-

Aandeelhouder

TKW(100%)

-

Bestuur

TKW

Datanetwerken fungeerde als personeelsvennootschap. Deze vennootschap had 115
personeelsleden die werden ingehuurd door TKW en Leidingbouw.
Combinatie Pol/Verkleij
-

Vennoten

TKW
Gebroeders Pol BV

Pol/Verkleij is een vennootschap onder firma die als contractant van Liander optreedt. De feitelijke
werkzaamheden worden uitgevoerd door/onder leiding van TKW in samenspraak met Gebroeders
Pol BV.
WWS
-

Aandeelhouder

Infra Holding (50% volgens opgave management)

-

Bestuur

de heer F.C. Blauw
de heer T.W. Bakker

Volgens opgave van het management betreft dit een vennootschap die zich toelegt op de
ontwikkeling van energieopwekking uit aardwarmte. De curator onderzoekt de mogelijkheid van
verkoop van de aandelen.
Technieken
-

Aandeelhouder

Infra Holding

-

Bestuurder

Infra Holding
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Technieken fungeerde als innovatieve vennootschap van de Infrastructuurtak. Deze
vennootschap ontwikkelde software, glasvezelkabels- en netwerken. Voorts verzorgde deze
vennootschap met gebruikmaking van de door haar ontwikkelde glasvezelnetwerken, de
beveiliging van bedrijfsterreinen.
1.2

Winst en verlies (geconsolideerd voor het Concern)

Geconsolideerd

2009

2010

Omzet

€ 12.438.691

€ 13.278.365

Resultaat

€

€ 1.552.503 -/-

Eigenvermogen

€ 2.163.412

634.466 -/-

€

620.104

De curator heeft de individuele winst- en verlies gegevens van Technieken nog niet
geanalyseerd.
1.3

Balanstotaal

De balanstotalen per ultimo boekjaar kunnen als volgt worden weergegeven:
Geconsolideerd

2009

2010

Concern

€ 11.998.165

€ 11.932.525

2009

2010

€ 216.651

€ 1.253.023

Technieken

1.4

Lopende procedures

Voor zover de curator thans bekend lopen er geen gerechtelijke procedures.

1.5

Verzekeringen

Er waren geen lopende verzekeringen.

1.6

Huur

Niet van toepassing.
1.7

Achtergronden en oorzaken faillissement

Zie Inleiding.
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2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Technieken had ten tijde van het faillissement geen personeel in loondienst.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement

In de periode voorafgaand aan het faillissement had Technieken geen personeel in loondienst.
2.3

Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

Werkzaamheden
3.

Activa

Op 19 april 2012 heeft de curator overeenstemming bereikt met PMH over de overname van de
aandelen die Infra Holding in TKW hield. Op 20 april 2012 heeft de curator een overeenkomst
opgesteld, welke overeenkomst diezelfde dag door PMH is ondertekend. Uit hoofde van deze
overeenkomst zijn de aandelen op 24 april 2012 aan PMH geleverd. Onderdeel van de gemaakte
afspraken was dat de activabestanddelen van de overige vennootschappen van het Concern (die
in het kader van de groepsfinanciering waren verpand aan de bank) tegen overname van de
bankschuld zouden worden overgedragen aan TKW.

Uit hoofde van de overeenkomst met PMH heeft ABN AMRO Bank de overige vennootschappen
van het Concern gevrijwaard voor alle aanspraken van de bank uit hoofde van de aan haar
verleende zekerheden en de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Onroerende zaken
3.1

Beschrijving

Niet van toepassing.

3.2

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.
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3.4

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

Werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Technieken had ten tijde van het faillissement geen bedrijfsmiddelen in eigendom (zie in dit kader
ook paragraaf 3 van dit verslag).

3.6

Verkoopopbrengst

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.

3.7

Boedelbijdrage

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.
3.8

Bodemvoorrecht Fiscus

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.
Werkzaamheden
Zie ook hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.

Voorraden/onderhanden werk
3.9

Beschrijving

Technieken had ten tijde van het faillissement geen voorraden in eigendom noch was er sprake
van onderhanden werk (zie in dit kader ook paragraaf 3 van dit verslag).
3.10

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
3.11

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
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Andere activa
3.12

Beschrijving

Technieken beschikt, voor zover de curator thans bekend, niet over enig andere activa.
3.13

Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.
4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Uit hoofde van de overeenkomst met PMH zijn alle debiteuren reeds voor faillissementsdatum
overgedragen. Mogelijk heeft Technieken daarnaast nog een vordering die niet is overgedragen
aan PMH. In de komende verslagperiode wordt dit door de curator onderzocht.

4.2

Opbrengst

Niet van toepassing.
4.3

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
5.

Bank/zekerheden

5.1

Vorderingen van bank(en)

Uit hoofde van de transactie met PMH heeft TKW de volledige bankpositie overgenomen en zijn
de overige vennootschappen door de bank gevrijwaard en ontslagen uit de hoofdelijkheid. Ten
tijde van het uitspreken van het faillissement van Technieken was de bankpositie reeds
overgenomen.

5.2

Leasecontracten

Technieken had enkele leaseovereenkomsten. Deze zijn beëindigd en de geleasede objecten zijn
door de curator aan de diverse leasemaatschappijen ter beschikking gesteld.
5.3

Beschrijving zekerheden

Niet van toepassing.

5.4

Separatistenpositie

Niet van toepassing (zie paragraaf 3 en 5.1).
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5.5

Boedelbijdragen

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing

5.7

Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.8

Retentierechten

Niet van toepassing.

6.

Doorstart/voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie/zekerheden

Zie paragraaf 3. Ten tijde van het faillissement waren de activa reeds overgedragen en de
activiteiten reeds gestaakt.
6.2

Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

Doorstart
6.3

Beschrijving

Zie inleiding en paragraaf 3 van dit verslag.

6.4

Verantwoording

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.

6.5

Opbrengst

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.

6.6

Boedelbijdrage

Zie hiervoor onder paragraaf 3 van dit verslag.
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De boekhouding wordt nog (verder) onderzocht. Na afronding van het onderzoek kan een oordeel
worden gegeven of het bestuur heeft voldaan aan de boekhoudplicht.
7.2

Depot jaarrekeningen

De geconsolideerde jaarrekening van het Concern van 2010 is gedeponeerd op 30 januari 2012,
derhalve tijdig.
De geconsolideerde jaarrekening van het Concern van 2009 is gedeponeerd op 27 mei 2011,
derhalve niet tijdig.
7.3

Goedkeurende verklaring accountant

KPMG accountants N.V. heeft ten aanzien van de geconsolideerde jaarrekening over 2009 en
2010 een goedkeurende verklaring afgegeven.
7.4

Stortingsverplichting aandelen

Of voldaan is aan de stortingsplicht moet nog worden onderzocht.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

De curator kan in dit verslag nog geen conclusies trekken ten aanzien van eventuele
bestuurdersaansprakelijkheid. In de komende verslagperiode(s) zal het onderzoek worden
vervolgd.
7.6

Paulianeus handelen

Onderzoek naar eventuele paulianeuze handelingen en ongeoorloofde verrekeningen in het zicht
van het faillissement zal nog worden gedaan.
Werkzaamheden
De curator heeft (een gedeelte van) de fysieke administratie meegenomen. Voorts heeft de
curator de elektronische administratie veiliggesteld.
8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

De boedelschulden zullen beperkt blijven tot de gebruikelijke die verband houden met de
afwikkeling van het faillissement.
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8.2

Preferente vorderingen van de Fiscus

De Fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.3

Preferente vorderingen van het UWV

Niet van toepassing.

8.4

Overige preferente crediteuren

Er zijn geen overige preferente vorderingen ingediend ter verificatie.

8.5

Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op
heden hebben 5 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld
(bijlage 2).

8.6

Bedrag concurrente crediteuren

Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 23.274,56.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

De curator heeft alle crediteuren uit de administratie aangeschreven en hen in de gelegenheid
gesteld de vorderingen in te dienen ter verificatie. De ingediende vorderingen zijn
geïnventariseerd.
9.

Procedures

Er zijn geen lopende procedures.
10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

Het onderzoek naar de oorzaken van en achtergronden bij het faillissement als ook het onderzoek
naar bijbehorende kwesties, zoals hiervoor gesignaleerd, bevindt zich nog in de beginfase.
De curator kan daarom nog niet aangegeven op welke termijn het faillissement kan worden
afgewikkeld.
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10.2

Plan van aanpak

Op een aantal onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog niet
afgerond en zullen die in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet.
10.3

Indiening volgend verslag

De eerstvolgende verslaglegging vindt plaats in de geconsolideerde verslaglegging van alle
failliete Verkleij vennootschappen, welk verslag in december 2012 zal worden ingediend bij de
Rechtbank.

Heerenveen, 4 oktober 2012

mr. W.H.M. Cnossen
curator

Bijlagen:
1.

organogram;

2.

lijst van voorlopig erkende crediteuren;

3.

tussentijds financieel verslag.

Dommerholt Advocaten
Mr. W.H.M. Cnossen
Postbus 225
8440 AE Heerenveen
tel: 0513-433 441
fax: 0513- 433 421
email: insol-heerenveen@dommerholt.nl
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