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rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Gevelafwerking Noord-Nederland B.V. 16-04-2021 
 1

Gevelafwerking Noord-Nederland B.V.
Industrieweg 43
7903 AJ Hoogeveen

16-04-2021 
 1

Gevelafwerking Noord-Nederland hield zich bezig met het gevelrenovatie,
isolatie en het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

16-04-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2019 € 1.418.093,00 € -14.295,00 € 376.844,00

2018 € 597.778,00 € 8.368,00 € 174.236,00

2017 € 225.000,00 € -7.034,00 € 22.476,00

Verslagnummer 6
Datum verslag 14-07-2022
Insolventienummer F.18/21/26
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000183518:F001
Datum uitspraak 16-03-2021

R-C mr. D.J. Klijn
Curator mr R. Klarus
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=3035e035-5c67-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De gegevens zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van 2017, 2018 en 2019. 16-04-2021 
 1

8 16-04-2021 
 1

€ 41.915,06 16-04-2021 
 1

€ 70.579,06 16-07-2021 
 2

€ 70.579,06 15-10-2021 
 3

€ 23.377,62 14-01-2022 
 4

€ 23.377,62 14-04-2022 
 5

€ 31.031,87

Toelichting 

In de afgelopen verslagperiode is met toestemming van de rechter-
commissaris een bedrag van in totaal € 1.663,75 incl. btw aan
accountantskosten voldaan in het kader van de aanvraag definitieve
aanvraag NOW.

14-07-2022
 6



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
16-3-2021

t/m 
15-4-2021

16-04-2021 
 1

van 
16-4-2021

t/m 
15-7-2021

16-07-2021 
 2

van 
16-7-2021

t/m 
12-10-2021

15-10-2021 
 3

van 
13-10-2021

t/m 
11-1-2022

14-01-2022 
 4

van 
12-1-2022

t/m 
12-4-2022

14-04-2022 
 5

van 
13-4-2022

t/m 
13-7-2022

14-07-2022
 6

Verslagperiode Bestede uren

1 69 uur 18 min

2 57 uur 30 min

3 26 uur 12 min

4 25 uur 18 min

5 8 uur 12 min

6 23 uur 54 min

totaal 210 uur 24 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Gevelafwerking Noord-Nederland is op 17 januari 2017 opgericht en statutair
gevestigd te Nieuw-Balinge. Enig aandeelhouder en bestuurder van
Gevelafwerking Noord-Nederland is Metselbedrijf Midden-Drenthe Beheer B.V.
Van deze vennootschap zijn Géwoed B.V. waarvan de heer W. Strijker enig
aandeelhouder en bestuurder is en Ondernemingsadvisering Nieuwenstein
B.V. waarvan de heer T. Nieuwenstein enig aandeelhouder en bestuurder is.
De heer W. Strijker en de heer T. Nieuwenstein vormen gezamenlijk (indirect)
het bestuur van de failliete vennootschap.

16-04-2021 
 1

Volgens opgave van de bestuurders zijn er geen lopende procedures. 16-04-2021 
 1

De verzekeringen worden geïnventariseerd en waar nodig beëindigd.
Gedurende de opzegtermijn die bij het ontslag aan de personeelsleden is
aangezegd, bieden de benodigde verzekeringen nog dekking.

16-04-2021 
 1

Er is geen sprake van een huurovereenkomst maar wel van een
gebruiksovereenkomst voor de bedrijfslocatie van de gefailleerde
vennootschap te Hoogeveen. De curator zal de status van deze
gebruiksovereenkomst inventariseren en waar nodig beëindigen.

16-04-2021 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van het bestuur blijkt dat in de afgelopen jaren de
concurrentie in de gevelafwerking branche verder is toegenomen, onder meer
doordat concurrerende bedrijven meer zijn gaan werken met goedkoper
personeel uit het buitenland. De marge is hierdoor onder druk komen te staan
en was het voor de failliete vennootschap steeds lastiger geworden om
rendabele opdrachten binnen te halen. Het bestuur gaf aan dat dit effect werd
verstrekt doordat een steenfabrikant, waarvan failliete vennootschap
regelmatig opdrachten werden verkregen, is gaan werken met Poolse
uitvoerders.

Hoewel de failliete vennootschap gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling
heeft het bestuur moeten constateren dat 2020/2021 voor de failliete
vennootschap een verloren jaar is geweest, althans wordt. Op 10 maart 2021
werd het bestuur duidelijk dat een gezonde bedrijfsvoering niet langer tot de
mogelijkheden behoorde en is het bestuursbesluit genomen het eigen
faillissement aan te vragen vanwege het niet (langer) kunnen nakomen van
haar verplichtingen. De curator zal nader onderzoek doen naar de oorzaak van
het faillissement.

16-04-2021 
 1

De curator heeft het oorzakenonderzoek afgerond. Hieruit zijn geen
bijzonderheden naar voren gekomen, althans uit het onderzoek is niet
gebleken dat andere oorzaken aan het faillissement ten grondslag liggen.

14-07-2022
 6



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden 
8

Toelichting 

Het personeel is na verkregen machtiging van de rechter-commissaris ontslag
aangezegd.

16-04-2021 
 1

Personeelsleden 
8

Toelichting 

Vergelijkbaar met het daaraan voorafgaande jaar.

16-04-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

18-3-2021 8

totaal 8

Inventarisatie, ontslagaanzegging, inschakeling UWV in het kader van de
loongarantieregeling.

16-04-2021 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

Het pand waar de failliete vennootschap is gevestigd, werd/wordt gehuurd van
een derde.

16-04-2021 
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Inventariserende werkzaamheden. 16-04-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Gereedschappen en voertuigen € 3.025,00

totaal € 3.025,00 € 0,00

De curator heeft een bedrijfsinventaris aangetroffen bestaande uit een diverse
handgereedschapsmachines een twee (lease)voertuigen.

16-04-2021 
 1

De failliete vennootschap had een financial lease auto (Peugeot) waarvan nog
ca. € 6.600,- moest worden betaald. Uit onderzoek is gebleken dat de Peugeot
geen overwaarde had. Tot aan datum faillissement leasete de failliete
vennootschap ook op operational lease basis een bedrijfsauto (Fiat). Beide
leasecontracten zijn door de zusteronderneming van de failliete vennootschap,
te weten Metselbedrijf Strijker B.V., voortgezet. De curator heeft via een
deskundige een grove berekening gemaakt van de mogelijke waarde van de
aangetroffen gereedschappen.

16-07-2021 
 2

De bedrijfsmiddelen zijn, na daartoe verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, verkocht aan de zusteronderneming van de failliete
vennootschap, te weten Metselbedrijf Strijker B.V. De curator verwacht dat in
de komende verslagperiode dit punt ook financieel zal worden afgewikkeld.

15-10-2021 
 3

Het bedrag voor de verkoop van de bedrijfsmiddelen is inmiddels ontvangen op
de boedelrekening. Hiermee is dit punt afgewikkeld.

14-01-2022 
 4

De fiscus heeft een vordering waarop haar bodemvoorrecht rust. De curator
heeft geen bodemzaken aangetroffen. .

16-04-2021 
 1

Inventarisatie, inschakeling taxateur, verkoopinspanningen. 16-04-2021 
 1

Bespreking leasemaatschappij, bestuur failliete vennootschap, deskundige en
gegadigde gereedschappen.

16-07-2021 
 2

Divers contact met bestuur failliete vennootschap, afstemmen praktische zaken
verkoop bedrijfsmiddelen en (financiële) afw ikkeling daarvan.

15-10-2021 
 3

Afgerond. 14-01-2022 
 4



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft geen voorraden aangetroffen. Wel heeft de curator enkele uit
te voeren herstelwerkzaamheden aangetroffen.

16-04-2021 
 1

De herstelwerkzaamheden zijn in de afgelopen verslagperiode uitgevoerd. De
werkzaamheden kunnen als afgerond worden beschouwd.

16-07-2021 
 2

Inventarisatie, onderhandelingen ten aanzien de nog uit te voeren
herstelwerkzaamheden.

16-04-2021 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Handelsnaam en website

totaal € 0,00 € 0,00

De andere activa van de failliete vennootschap bestaan uit de immateriële
activa (handelsnaam en website). De curator doet nog nader onderzoek naar
de immateriële activa.

16-04-2021 
 1

Het onderzoek naar de immateriële activa is nog gaande. 16-07-2021 
 2

Van immateriële activa is niet gebleken. Dit onderdeel wordt derhalve als
afgewikkeld beschouwd.

14-01-2022 
 4

Inventariserende werkzaamheden, verrichten van nader onderzoek. 16-04-2021 
 1

Afgerond. 14-01-2022 
 4



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Debiteur 2 € 2.970,00

Debiteur 1 € 4.833,00

totaal € 7.803,00 € 0,00 € 0,00

De curator heeft twee debiteuren aangetroffen. De curator heeft de debiteuren
aangeschreven. Beide debiteuren hebben kenbaar gemaakt dat de vordering
vanwege gebreken niet worden voldaan. De curator is voormens in gesprek te
gaan met deze debiteuren.

16-04-2021 
 1

De curator is nog in gesprek met de twee debiteuren. 16-07-2021 
 2

De afw ikkeling van de twee debiteuren is onder de aandacht van de curator.
De curator streeft ernaar hierover in het volgende verslag duidelijkheid te
kunnen geven.

15-10-2021 
 3

De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Vooralsnog voeren de
debiteuren verweer op de vordering. De curator onderzoekt dit verweer.

14-01-2022 
 4

De curator schrijft de debiteuren opnieuw aan. 14-04-2022 
 5

De curator heeft de inhoudelijke reactie van de debiteuren in overweging. 14-07-2022
 6

Inventarisatie, overleg met debiteuren. 16-04-2021 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Niet van toepassing.

16-04-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Voor zover bekend is thans sprake van een aantal (operationele en financial)
leasecontracten betreffende een tweetal voertuigen. De zusteronderneming
van de failliete vennootschap, te weten Metselbedrijf Strijker B.V., heeft - met
instemming van de lessor en medewerking van de curator - de operational
leaseovereenkomst (zijnde een Fiat Talento) van de failliete vennootschap
overgenomen. De andere leaseovereenkomst kwalificeert als huurkoop (zijnde
een Peugeot Expert). De curator zal de Peugeot laten taxeren.

16-04-2021 
 1

Uit onderzoek is gebleken dat de Peugeot Expert geen overwaarde had. Beide
leasecontracten zijn door de zusteronderneming van de failliete vennootschap,
te weten Metselbedrijf Strijker B.V., voortgezet.

16-07-2021 
 2

Dit punt kan als afgewikkeld worden beschouwd. 15-10-2021 
 3

Er zijn (vooralsnog) geen zekerheden bedongen. 16-04-2021 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek. Vooralsnog zijn de curator geen
separatisten bekend geworden.

16-04-2021 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek. Vooralsnog zijn de curator geen
eigendomsvoorbehouden bekend geworden.

16-04-2021 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek. Vooralsnog zijn de curator geen
retentierechten bekend geworden.

16-04-2021 
 1

De curator heeft een en ander in onderzoek. Vooralsnog zijn de curator geen
reclamerechten bekend geworden.

16-04-2021 
 1

Inventarisatie, overleg met leasemaatschappijen. 16-04-2021 
 1

Afgerond. 15-10-2021 
 3



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Na de uitspraak van het faillissement heeft de curator geconstateerd dat de
ondernemingsactiviteiten van de failliete vennootschap nog niet waren
gestaakt. De zusteronderneming van de failliete vennootschap te weten
Metselbedrijf Strijker B.V. leende geregeld het personeel van de failliete
vennootschap in om werkzaamheden te doen verrichten.

Op 18 maart 2021 heeft de curator - na toestemming van de rechter-
commissaris - de werknemers van de failliete vennootschap ontslagen met een
opzegtermijn van zes weken. Gedurende deze opzegtermijn staan de
werknemers nog ter beschikking van de curator.

Metselbedrijf Strijker B.V. en de curator hebben met elkaar afgesproken dat de
werknemers van de failliete vennootschap gedurende maximaal de
opzegtermijn (zes weken, zulks tot uiterlijk 30 april 2021) ingezet kunnen
worden voor werkzaamheden van Metselbedrijf Strijker B.V. tegen betaling van
een vergoeding aan de boedel. De curator heeft hiervoor een machtiging
ontvangen van de rechter-commissaris.

16-04-2021 
 1

De curator heeft met het bestuur van Metselbedrijf Strijker B.V. afgesproken
dat alle acht werknemers gedurende maximaal de opzegtermijn ingezet
kunnen worden bij Metselbedrijf Strijker B.V. tegen betaling van een gefixeerd
uurtarief exclusief btw per werknemer. Tevens heeft de curator afgesproken
dat Metselbedrijf Strijker B.V. zorg zal dragen dat alle kosten van de
werknemers voor haar rekening neemt. Gedacht moet onder andere worden
aan bijvoorbeeld:

verzekeringspremies;
gereedschapskosten;
brandstofkosten, en;
leasetermijnen voor het gebruik van de leasebusje(s).

De boedel factureert wekelijks de afgenomen manuren aan Metselbedrijf
Strijker B.V. Het factuurbedrag dient vervolgens door Metselbedrijf Strijker B.V.
voldaan te worden op de boedelrekening. De boedel behoeft derhalve geen
kosten zelf te betalen.

16-04-2021 
 1

De werkzaamheden omtrent de uitleen van het personeel van de failliete
vennootschap aan Metselbedrijf Strijker B.V. zijn afgerond. Met de inzet van
het personeel van de failliete vennootschap is ruwweg een omzet van ca. €
58.221,- (btw verlegd) gerealiseerd. De werkzaamheden kunnen als afgerond
worden beschouwd.

16-07-2021 
 2



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Correspondentie en besprekingen met de heren Strijker en Nieuwenstein,
bestudering en begroting, verzoek
machtiging voortzetting aan de rechter-commissaris, bestudering omzetten
versus begroting.

16-04-2021 
 1

Correspondentie en besprekingen met de heren Strijker en Nieuwenstein 16-07-2021 
 2

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 16-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 16-04-2021 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft een groot deel van de boekhouding van de bestuurders van
de failliete vennootschap ontvangen. De curator zal onderzoek uitvoeren naar
de administratie.

16-04-2021 
 1

De administratie is bij en aan de curator ter beschikking gesteld. In de
afgelopen verslagperiode heeft de curator het onderzoek naar de administratie
van gefailleerden afgerond.

15-10-2021 
 3

De failliete vennootschap heeft voorafgaand aan haar faillissement geld
ontvangen uit hoofde van de NOW-regeling. De curator heeft het UWV
verzocht een definitieve NOW-beschikking af te geven. Er is nog geen
beslissing van het UWV ontvangen.

14-01-2022 
 4

Voor datum faillissement zijn de NOW gelden aangevraagd. Het UWV heeft dit
nog altijd in onderzoek.

14-04-2022 
 5

In de afgelopen verslagperiode heeft de definitieve vaststelling NOW
plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de failliete vennootschap aanspraak

14-07-2022



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

maakt op € 9.318,00, hetgeen het UWV inmiddels heeft uitbetaald op de
boedelrekening van de gefailleerde vennootschap.

 6

Boekjaar 2019
Datum deponering 8-11-2020

Boekjaar 2018
Datum deponering 29-5-2019

Boekjaar 2017
Datum deponering 5-11-2018

16-04-2021 
 1

De curator zal een en ander nader onderzoeken. 16-04-2021 
 1

Vanwege de omvang van de vennootschap (klein-regime) is een
goedkeuringsverklaring van de accountant niet vereist.

16-07-2021 
 2

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 16-04-2021 
 1

Toelichting 

De curator zal een en ander nader onderzoeken.

16-04-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Van onbehoorlijk bestuur is niet gebleken.

15-10-2021 
 3

In onderzoek

Toelichting 

De curator zal een en ander nader onderzoeken.

16-04-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Van paulianeus handelen is niet gebleken.

15-10-2021 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

De curator zal starten met het (nader) uitvoeren van het
rechtmatigheidsonderzoek.

16-04-2021 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is geen reden voor
vervolgonderzoek.

15-10-2021 
 3

De curator zal een onderzoek instellen naar de boekhouding van de failliete
vennootschap.

16-04-2021 
 1

Het rechtmatigheidsonderzoek is aangevangen en wordt voortgezet. 16-07-2021 
 2

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. 15-10-2021 
 3

8. Crediteuren

€ 0,00

Toelichting 

Zie tussentijds financieel verslag.

16-04-2021 
 1

€ 65.339,29

Toelichting 

Dit betreft een loonvordering van het UWV.

14-01-2022 
 4

€ 132.229,00 16-04-2021 
 1

€ 113.438,96

Toelichting 

Door enkele verrekeningen van teruggaven is de preferente vordering van de
fiscus lager geworden.

14-01-2022 
 4



8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 91.766,66

Toelichting 

Dit betreft een preferente loonvordering van het UWV.

14-01-2022 
 4

0 16-04-2021 
 1

4 14-01-2022 
 4

€ 52.362,20 14-01-2022 
 4

Nog niet bekend. De w ijze van afw ikkeling zal o.a. sterk afhangen van de
omvang van de boedelvordering die het UWV nog zal indienen in het kader van
de loongarantieregeling.

16-04-2021 
 1

Inventariserende werkzaamheden. 16-04-2021 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Er zijn de curator tot op heden geen (lopende) procedures bekend. 16-04-2021 
 1

Niet bekend. 16-04-2021 
 1

Niet bekend. 16-04-2021 
 1

Inventariserende werkzaamheden. 16-04-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

Inventariseren verzekeringen;
Afronden voortzetting werkzaamheden;
In kaart brengen financieel resultaat van de voortzetting;
Opstarten verkoop aangetroffen bedrijfsmiddelen;
Opstarten boekenonderzoek, waaronder onderzoek rechtmatigheid, en;
Voortzetten inventarisatie crediteuren.

16-04-2021 
 1

Onderzoek naar de (financiële) administratie;
Het rechtmatigheidsonderzoek is en wordt voortgezet;
Bespreking over verkoop aangetroffen bedrijfsmiddelen;
Voortzetten inventarisatie crediteuren.

16-07-2021 
 2

Voortzetten debiteurenincasso;
Financiële afw ikkeling verkoop bedrijfsmiddelen.

15-10-2021 
 3

Correspondentie debiteuren;
Monitoren definitieve NOW-beschikking UWV.

14-01-2022 
 4

Voor datum faillissement zijn de NOW gelden aangevraagd. Het UWV heeft dit
nog altijd in onderzoek.

Correspondentie debiteuren.

14-04-2022 
 5

Beoordeling reacties debiteuren. 14-07-2022
 6

Niet bekend. 16-04-2021 
 1

14-10-2022 14-07-2022
 6

Zie plan van aanpak. 16-04-2021 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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