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Algemene gegevens
Naam onderneming
Eggengoor Infra B.V.
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Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eggengoor Infra
B.V., statutair
gevestigd te Radew ijk, gevestigd te (7791 RJ) Radew ijk aan de Radew ijkerw eg
13 a,
kantoorhoudende te (7772 TS) Hardenberg aan de Handelsstraat 21.
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Activiteiten onderneming
- dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw ;
- grondverzet;
- leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling;
- het aannemen en uitvoeren van grond-, w ater-, w egenbouw kundige en
sloopw erken,
loonw erkbedrijf, transportbedrijf en cultuurtechnische w erken.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2013

€ 1.763.000,00

€ 16.000,00

€ 496.000,00

2014

€ 697.530,00

€ -13.000,00

€ 308.000,00
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Toelichting financiële gegevens
Omzet
2013 (21-03 t/m 31-12) € 1.763.000,00
2014 (01-01 t/m 22-07) € 697.530,00
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W inst en verlies
2013 (21-03 t/m 31-12) € 16.000,00
2014 (01-01 t/m 22-07) € -/- 13.000,00
Balanstotaal
2013 (31-12) € 496.000,00
2014 (21-07) € 308.000,00

Gemiddeld aantal personeelsleden
12
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 5.482,76
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Verslagperiode
van
21-2-2018

23-05-2018
6

t/m
17-5-2018

van
18-5-2018

05-10-2018
7

t/m
4-10-2018

van
5-10-2018
t/m
20-12-2018

Bestede uren

21-12-2018
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

3,90 uur

7

3,70 uur

8

3,70 uur

totaal

11,30 uur

Toelichting bestede uren
In dit verslag w orden de w erkzaamheden en de stand van de boedel
beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op
aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat
thans nog niet vast, zodat mogelijkerw ijs gegevens en cijfers in een later
stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 234,1 uur

05-10-2018
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Het totaal aantal bestede uren bedraagt 237,7 uur

21-12-2018
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Eggengoor Infra B.V. w ordt gedreven in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. De gefailleerde vennootschap is opgericht op 21 maart
2013. De aandelen
van de gefailleerde vennootschap zijn in handen van de heer J.H. Eggengoor;
hij is tevens
bestuurder. Gevolmachtigde is mevrouw Y.C. Bekker-Eggengoor.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Les Lommers B.V. / Eggengoor Infra B.V.
Les Lommers heeft uit hoofde van verhuur van machines een vordering van €
19.000,- op
Eggengoor. Les Lommers heeft op 8 juli 2014 conservatoir derdenbeslag
gelegd onder de
Dienst Landelijk Gebied locatie Groningen, een grote opdrachtgever van
Eggengoor. Op 22
juli 2014 is Eggengoor door Les Lommers gedagvaard voor de rechtbank
Overijssel tegen de
rolzitting van 5 augustus 2014. Rechtbank en de advocaat van Les Lommers
zijn door curator op de hoogte gesteld van het faillissement van Eggengoor
Infra B.V. Hierop heeft de advocaat van Les Lommers B.V. er voor gekozen om
de zaak niet aan te brengen bij de rechtbank en de vordering van Les
Lommers B.V. ter verificatie in te dienen in het faillissement.
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1.3 Verzekeringen
De gefailleerde vennootschap heeft de gebruikelijke
verzekeringsovereenkomsten gesloten.
Alle premies w aren voldaan tot 1 augustus 2014. Voor zover nodig zullen de
verzekeringen
w orden opgezegd.
Alle lopende verzekeringen zijn opgezegd.
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1.4 Huur
Kantoorruimte Hardenberg
De kantoorruimte aan de Handelsstraat 21 te Hardenberg w ordt gehuurd van
Scarlet Holding B.V. te Amsterdam. De huur is per maand opzegbaar en is door
curator opgezegd. De overeenkomst eindigt op 31 augustus 2014.
De huurovereenkomst is beëindigd en het kantoor is ontruimd.
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De Lage Landen Vendorlease B.V.
Tussen De Lage Landen Vendorlease B.V. en Eggengoor Infra B.V. bestond een
huurovereenkomst inzake een kopieermachine merk Toshiba, type E-studio
2540 CSE.
Verhuurder heeft de ontbinding van deze overeenkomst ingeroepen en zal
voor 31 augustus
2014 de machine laten terughalen.
De kopieermachine is teruggehaald.

1.5 Oorzaak faillissement
Op 2 april 2013 zijn de besloten vennootschappen Eggengoor Materieel B.V. en
Eggengoor
Aannemingsbedrijf B.V. failliet verklaard. De thans gefailleerde besloten
vennootschap
Eggengoor Infra B.V. heeft een aantal activa, w aaronder het onderhanden
w erk, uit deze
vennootschappen overgenomen en zo een doorstart gemaakt. Op de
overgenomen projecten zelf is w el een bescheiden w inst gemaakt. Er blijken
echter hoge algemene kosten te zijn gemaakt. Ook het zich terugtrekken, al na
enkele maanden, van een belangrijke financier en beoogd aandeelhouder
heeft de financiële positie in de grond-, w ater- en w egenbouw ondermijnd.
Door het slechte aanbod en de enorme concurrentie in de grond-, w ater- en
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w egenbouw bleek het niet mogelijk om nieuw e projecten aan te nemen tegen
minimaal de kostprijs. Hiermee ontviel elke continuïteit aan de onderneming,
aldus de bestuurder van de gefailleerde vennootschap.
Over de oorzaken van het faillissement hebben nadere gesprekken
plaatsgevonden met de
medefinancier van Eggengoor Infra B.V. de heer Hop, met de bestuurder de
heer J.H.
Eggengoor en diens advocaat, met de administrateur de heer G. Nijman en
diens advocaat, en met de w erkvoorbereider de heer G. Berends.
Nader onderzocht w ordt of het overnemen van het onderhanden w erk van de
in april 2013
gefailleerde vennootschappen bedrijfseconomisch verantw oord w as en in
hoeverre de
financiële beloning c.q. hoogte van het salaris van de heer Eggengoor en
mevrouw Bekker-Eggengoor de oorzaak is van het niet kunnen voldoen van
reguliere schuldeisers van de
gefailleerde vennootschap en/of deze gedragingen geoorloofd w aren.
Curator heeft onder meer gesproken met een onderaannemer van Eggengoor
Infra B.V. Ook
uit dit gesprek kw am naar voren dat nader onderzoek naar de bedrijfsvoering
van de failliete vennootschap geïndiceerd is.
Het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement is gaande.
Met belanghebbenden, die direct en/of indirect met de gefailleerde
vennootschap hebben te
maken (gehad), w ordt gesproken.
Door de boedel is een deskundige ingeschakeld, die nader onderzoek doet
naar de
administratie. Dit houdt (mede) verband met het onderzoek naar de oorzaken
van het
faillissement. In de komende verslagperiode zullen nadere vragen w orden
voorgelegd aan het
bestuur.
De externe deskundige heeft verslag uitgebracht van zijn voorlopige
bevindingen. Deze geven aanleiding tot voortzetting van het onderzoek naar
de bedrijfsvoering en de oorzaken van het faillissement.
De externe deskundige en de curator zetten dit onderzoek voort.
De externe deskundige en de curator hebben nadere inzage gehad in de
administratie en
overleg gehad met de adviseur(s) van de bestuurder. Naar verw achting zal in
de komende
verslagperiode hier meer duidelijkheid kunnen komen en het onderzoek
kunnen w orden
afgerond.
De deskundige heeft een concept rapportage aan de curator verstrekt. Deze
dient nader
beoordeeld te w orden. Afhankelijk van de uitkomst daarvan zal verder
onderzoek w orden
gepleegd dan w el dat er een definitief standpunt komt inzake de oorzaken van
het

faillissement en of dat de bestuurders kan w orden verw eten.
In de komende verslagperiode zal hierover duidelijkheid komen.
Onderdeel van het onderzoek dat ziet op 'financieel belang van de bestuurders
en financiële transacties' is afgerond. In de komende verslagperiode tracht de
curator het onderzoek af te
ronden; ook is onderzoek gedaan naar de projectadministratie in het
bijzonder. Hierover zijn
nog vragen.
Is nog in onderzoek.
Is in onderzoek. Nader overleg met de bestuurder vindt komende
verslagperiode plaats.
Dit onderzoek is de facto afgerond.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
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Personeelsleden
10

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
23-05-2018
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Personeelsleden
14

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-7-2014

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De rechter-commissaris heeft curator op 24 juli 2014 gemachtigd om de
arbeidsovereenkomsten met de w erknemers op te zeggen. Dit is diezelfde dag
gebeurd. Op
29 juli 2014 heeft curator een personeelsbijeenkomst met het UW V
georganiseerd in het
kantoorpand van de gefailleerde vennootschap.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 8.794,41
totaal

€ 8.794,41

Toelichting bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap bestaan uit inventaris,
auto s,
aanhangw agens, machines, w erktuigen en gereedschap. De inventaris en de
auto s bevonden
zich op de locatie Radew ijkerw eg 13a te Radew ijk. De overige bedrijfsmiddelen
bevonden zich
op een locatie in Oranje (Dr.).
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Van toepassing.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De in het kantoorpand in Hardenberg aanw ezige inventaris is overgebracht
naar Radew ijk.
Curator heeft de in Radew ijk en Oranje aanw ezige bedrijfsmiddelen
geïnventariseerd en vastgelegd. Mede gegeven de geringe w aarde van
aanw ezige activa zal onderzocht w orden
w elke w ijze van verkoop het meest gunstig voor de boedel is.
De bedrijfsmiddelen van de gefailleerde vennootschap zijn door BVA-Auctions
op internet
geveild. Bezichtiging en ophalen vond plaats op bovengenoemde locaties. De
veiling sloot op
1 oktober 2014. Een aantal kavels w ordt nog na-geveild. In afw achting van de
eindafrekening zullen de opbrengsten en kosten van de veiling in het volgende
verslag w orden opgenomen.
De bruto-opbrengst van de veiling inclusief BTW bedroeg € 17.395,51. BVAAuctions bracht € 6.113,70 inclusief BTW aan veilingkosten in rekening. Het
inlossaldo van de
leaseovereenkomst van een Mercedes personenauto met kenteken 54-NZ-RS
bedroeg
€ 2.487,40. Netto ontving de boedel derhalve een bedrag van € 8.794,91
inclusief BTW .

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Het saldo van de betaalrekening van de failliete vennootschap bedroeg op
datum uitspraak
faillissement € 7.535,47.
Dit bedrag is overgemaakt naar de boedelrekening. Na datum uitspraak
faillissement hebben pre-faillissementsdebiteuren in totaal nog € 18.021,40 op
de rekening gestort. Ook dit bedrag is door de bank overgemaakt naar de
boedelrekening.
Het saldo van de G-rekening van de gefailleerde vennootschap bedroeg op
datum
faillissement € 1.971,89.
Het saldo bedroeg op 26 september 2014 € 6.006,89. Zie verder onder 4.2.
Het aangetroffen kasgeld ad € 118,83 is afgestort op de boedelrekening.

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren
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Toelichting debiteuren
De stand van de openstaande debiteurenposten per 19 oktober 2014 bedroeg
€ 41.070,78.
Een aantal debiteuren beroept zich op verrekening c.q. schade door het niet
afronden van
projecten.
Met één debiteur is nader overleg gew eest over nog verschuldigde bedragen.
De curator en de betreffende debiteur hebben ter zake een
vaststellingsovereenkomst gesloten. Door deze
debiteur, de Dienst Landelijke Gebieden, w ordt nog een bedrag aan de boedel
voldaan ter
hoogte van € 19.274,65.
Het bedrag van € 19.274,65 is ontvangen op de boedelrekening. Daarnaast
hebben nog drie
pre-faillissementsdebiteuren een totaal bedrag van € 3.122,50 voldaan op de
boedelrekening.
Er zijn nog tw ee betalingen ontvangen van pre-faillissements-debiteuren. Het
gaat samen om een bedrag van € 1.609,21.
Opbrengst
Tot 25 februari 2016 :
Er is in totaal een bedrag van € 19.442,11 door debiteuren betaald op de
betaalrekening. Dit bedrag is door de bank overgemaakt naar de
boedelrekening.
Een bedrag van € 22.585,65 w erd door debiteuren rechtstreeks betaald op de
boedelrekening.
Daarmee is in totaal een bedrag van € 42.027,76 ontvangen van prefaillissementsdebiteuren.
Er is een bedrag van € 4.792,00 door debiteuren betaald op de G-rekening.
De Belastingdienst is verzocht tot afw ikkeling van de G-rekening over te gaan
en de aan de
boedel toekomende bedragen op de boedelrekening over te maken. De
betaling aan de
boedel van de na datum faillissement op de G-rekening bijgeschreven
bedragen zal een dezer dagen plaatsvinden.
Door de Belastingdienst is een bedrag van € 4.792,00 overgemaakt naar de
boedelrekening.
Daarmee is dit onderdeel afgew ikkeld.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00.
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5.2 Leasecontracten
De Lage Landen Vendorlease B.V.
Tussen De Lage Landen Vendorlease B.V. en Eggengoor Infra B.V. bestond een
(operational)
leaseovereenkomst inzake een kopieermachine merk Toshiba, type E-studio
2540 CSE.
Verhuurder heeft de ontbinding van deze overeenkomst ingeroepen en zal
voor 31 augustus
2014 de machine laten terughalen.
De machine is teruggenomen.
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Santander Consumer Finance Benelux B.V.
Tussen Santander Consumer Finance Benelux BV. en Eggengoor Infra B.V.
bestaat een
(financial) leaseovereenkomst inzake een personenauto Mercedes E-klasse
met kenteken 54-NZ-RS. Omdat de verkoopw aarde van de auto de hoogte van
de resterende leasetermijnen overtreft zal bezien w orden of de resterende
leasetermijnen zullen w orden voldaan.
Het afkoopbedrag ad € 2.487,40 is door BVA uit de veilingopbrengst
overgemaakt aan
Santander. De auto is verkocht voor € 3.600,00 (ex veilingopslag en btw ).

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
De Lage Landen Vendorlease B.V. heeft het eigendomsvoorbehoud ingeroepen
ten aanzien
van de Toshiba kopieermachine.
Dit onderdeel is afgew ikkeld.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is veiliggesteld. Nader onderzocht zal w orden in hoeverre
deze een getrouw
beeld geeft van de rechten en plichten van de gefailleerde vennootschap.
Vooralsnog is niet gebleken van onregelmatigheden, de inrichting van de
boekhouding lijkt op
orde te zijn.
Er dient verder onderzoek naar de administratie plaats te vinden (zie sub 1.7
van dit verslag).
En dit onderzoek is nog gaande.
Zie sub 1.7.

23-05-2018
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 25 februari 2014.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Hieraan is voldaan.

23-05-2018
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Dit verdient nader onderzoek.
Zie onder Algemeen, oorzaak faillissement en Rechtmatigheid, boekhoudplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Het is de curator gebleken dat er betalingen hebben plaatsgevonden kort voor
de faillissementsdatum. Dit w ordt nader onderzocht en indien nodig w ordt hier
actie ondernomen.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
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Dit verdient nader onderzoek.
Vooralsnog is hiervan niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 58.533,52
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Salaris curator en verschotten : P.M.
Het UW V heeft een boedelvordering van € 57.807,52 uit hoofde van de
loondoorbetalingsverplichting over de opzegperiode.
De verhuurder van de kantoorruimte, Scarlett Beheer B.V., heeft een
boedelvordering van €
726,00 (inclusief btw ), zijnde de huurpenningen over de maand augustus
2014.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 285.108,00

8.3 Pref. vord. UWV
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 37.794,85
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
37
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 461.294,24
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Is nog niet duidelijk.
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De verw achte w ijze van afw ikkeling is nog niet duidelijk omdat er nog
onderzoek w ordt gedaan
naar de oorzaken van het faillissement in relatie tot rechtmatigheidsonderzoek
naar
onbehoorlijk bestuur.
De verw achting is dat hier in de komende verslagperiode meer duidelijkheid
over komt.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
- afronding onderzoek oorzaken faillissement;
- bestuurdersaansprakelijkheid.

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- afronding onderzoek oorzaken faillissement;
- bestuurdersaansprakelijkheid.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek naar de
oorzaken van het
faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
20-3-2019

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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