
 

 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 3 
Datum   : 16 juni 2015 
 

 
Gegevens onderneming : Olijve Dak en Wand BV 
Faillissementsnummer  : C 17/14/298 F 
Datum uitspraak  : 16 december 2014 
Curator    : mr. T.E.A. Detmar 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming : het leveren en monteren van dak- en wandbeplating, 

  gevelelementen en deuren.  
Omzetgegevens   : € 1.929.484,60 (2014 tot faillissementsdatum) 
Personeel gemiddeld aantal : 5 
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 16 maart 2015 t/m 15 juni 2015 
 
Bestede uren in  
verslagperiode    :   8 uur en 39 minuten 
Bestede uren Totaal  : 45 uur en 02 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  :  
 Olijve Metaal B.V.        
                                                               →   Rudy Olijve Beheer B.V. → R. Olijve 
 Olijve Dak en Wand B.V.  
 
1.2 Winst en verlies  : - € 163.637,60 (verlies) 2014 tot faillissementsdatum 
1.3 Balanstotaal   :  E 985.215,00 per faillissementsdatum 
1.4 Lopende procedures  : arbeidsgeschil medewerker; procedure is geschorst 
1.5  Verzekeringen   : wettelijke aansprakelijkheid, inventaris, computers,  
       machines, personeelskosten, auto’s, etc.: zijn opgezegd.  
1.6  Huur    : 

Het bedrijfspand aan de Houtwal 26 te (8431 EX) Oosterwolde werd door Rudy Olijve Beheer 
BV gehuurd van de gemeente Ooststellingwerf. De huisvestingskosten werden door Rudy 
Olijve Beheer BV naar rato doorbelast aan Olijve Dak en Wand B.V.  
 

1.7  Oorzaak faillissement   :  
De onderneming van de drie Olijve B.V.’s is in ongeveer vijf jaar tijd gegroeid van een 
eenmanszaak met uitsluitend de heer Olijve tot een bedrijf met bij elkaar 34 medewerkers 
en een gezamenlijke omzet van meer dan 5 miljoen per jaar. Een dagelijks inzicht in kosten 
en baten was daardoor niet mogelijk. Er was geen eerder referentiejaar, waarmee 
vergeleken kon worden, omdat de onderneming de eerdere jaren steeds veel minder 
omvangrijk en dus niet vergelijkbaar was.  
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De kostprijsberekeningen c.q. winstgevendheid moesten gemaakt worden op basis van 
prognoses en inschattingen in plaats van ervaringscijfers. Kosten- en kostprijsbeheersing is 
alsdan onzeker. Eventueel te treffen kostenmaatregelen blijken pas achteraf. 
Er is sprake geweest van enige projecten waaraan veel herstelwerkzaamheden, die uiteraard 
niet waren begroot en berekend, moesten worden uitgevoerd. Er zijn ook projecten geweest 
waarvoor onjuist is gecalculeerd.  
De groei van het bedrijf vergde organisatorisch veel aandacht, waardoor toezicht op delen 
van de onderneming is achter geraakt. 
De vennootschappen hebben direct en indirect (via R. Olijve Beheer B.V.) veel geïnvesteerd 
in en kosten gemaakt voor het bedrijfspand.  In de boekhouding van de gefailleerden is dit 
voor enkele tonnen geactiveerd. Dit was overigens overeenkomstig de overeenkomst met de 
gemeente. Zie hierna ad 3.1. 
 Er was financiering door de Rabobank, op zich een substantieel bedrag, maar in verhouding 
tot de omzet maar betrekkelijk. 
De vennootschappen hadden zowel door de betrekkelijke financieringsruimte als de 
investeringen in het bedrijfspand geen reserves en mogelijkheden om de zich aandoende 
aanzienlijke negatieve bedrijfsresultaten van 2014 te kunnen opvangen en de liquiditeit 
ontbrak ook om de ontstane betalingsachterstanden en lopende verplichtingen verder na te 
komen.   

 
Uren werkzaamheden inventarisatie :0 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 5 
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : ongeveer 3 
2.3 Datum ontslagaanzegging : 18 december 2014 
 Werkzaamheden  : opmaken c.q. uitdraaien jaaropgaven/info’s voor 
jaaropgaven, brieven personeelsleden, incidentele kwesties personeelsleden, verwerken diversen 
UWV c.a. 
 
Uren werkzaamheden personeel : 1 uur en 15 minuten 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
 
3.1 Beschrijving    :  

Bedrijfspand Houtwal 26 te (8431 EX) Oosterwolde werd door R. Olijve Beheer B.V. gehuurd  
van de gemeente Ooststellingwerf. Huur en kosten werden doorberekend aan de dochter 

BV’s. 
3.2 Verkoopopbrengst  : niet van toepassing. 
3.3  Hoogte hypotheek  : niet van toepassing. 
3.4 Boedelbijdrage   : niet van toepassing.  
 Werkzaamheden  : 
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Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving   :  

Er is sprake van metaalbewerkingsmachines- en apparatuur, intern transport en productie 
uitrusting, kantoorinventaris en computerapparatuur. Dit alles is kort voor 
faillissementsuitspraak in opdracht van de Rabobank door NTAB gespecificeerd opgenomen 
en geïnventariseerd en ook getaxeerd. Het is niet aanstonds bepaalbaar welke activa van 
welke B.V. zijn. Het is zelfs de vraag of dit uit de boekhouding gereconstrueerd kan worden. 
Kantoorinventaris en computerapparatuur zijn actief posten op de balansen van alle drie 
B.V.’s. Fabrieksinventaris en productiemiddelen zouden uit de aard van de 
productieactiviteiten moeten zijn aangekocht door en toebehoren  aan Olijve Metaal B.V. en 
Olijve Dak en Wand B.V.  
R. Olijve Beheer B.V. heeft de verbeteringen aan het bedrijfspand geactiveerd, maar daarbij 
zijn toch ook wel weer aangekochte productiemiddelen geboekt.  
Overigens wil het vorenstaande geenszins zeggen, dat de boekhouding niet inzichtelijk of 
bijgewerkt zou zijn. De boekhouding is in orde. Het is alleen wel eens moeilijk om de 
concrete activa feitelijk te plaatsen op grond van een plaatsgevonden boeking.  
 
Verwikkelingen verslag 3 : Een deel van de na te noemen verkoopopbrengst dient 
toegerekend te worden aan Olijve Dak en Wand BV. Dit is, zie hierboven, wel enigszins 
problematisch. Het is ook de vraag of dit nodig zal zijn. De kosten curator dienen omgeslagen 
te worden. Een eventueel surplus zal toekomen aan het UWV in verband met overgenomen 
loonverplichtingen. Het UWV heeft in beide faillissementen boedelvorderingen. Te zijner tijd 
zal uitgerekend moeten worden of het opportuun is om het eventueel aan het UWV 
toekomende surplus in één faillissement aan hen uit te keren, dan wel gespreid over alle 
twee. Het totaal aan het UWV toekomende bedrag zal daardoor waarschijnlijk niet 
veranderen.  
 

3.6  Verkoopopbrengst  :  
Nog niet volledig afgewikkeld. Alle activa zijn gezamenlijk in één koop onderhands verkocht 
aan Olijve Constructie B.V. Er was de gebruikelijke belangstelling van 
handelsmaatschappijen. Echter zonder doorstartplannen. Dus met navenant lager te 
verwachten opbrengsten en geen behoud/herstel werkgelegenheid. Er was sprake van één 
andere serieuze gegadigde. Deze heeft geen bieding op het geheel gedaan. De bieding van 
Olijve Constructie B.V. was in de lijn van de getaxeerde onderhandse verkoopwaarde. De 
koopprijs is nog niet volledig voldaan. De boedel heeft daartoe eigendom voorbehouden.  
 
Verwikkelingen verslag 3 : De verkoopopbrengst bedroeg € 65.000,00 en is op de 
faillissementsrekening van Olijve Metaal BV voldaan. Aan de Rabobank kwam in verband met 
haar pandrechten op de niet-bodemzaken toe € 25.000,00 minus 10% boedelvergoeding. 
Dienovereenkomstig is met de Rabobank afgerekend.  
De financiële verantwoording blijkt uit het financiële verslag van Olijve Metaal B.V.. 
 

3.7  Boedelbijdrage   : 
Voor zoveel vallend onder de pandrechten van de Rabobank is over het aan de Rabobank 
toekomende gedeelte van de opbrengst 10% boedelbijdrage overeengekomen.  
 
Verwikkelingen verslag 3 : afgewikkeld. 
 

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  
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Er is sprake van belastingschulden. Het bodemvoorrecht is dus van toepassing. De hierboven 
onder 3.5 beschreven activa zijn allen onder het voorrecht vallende bodemzaken. 

 
Werkzaamheden  : niet van toepassing 
 
Voorraden/onderhanden werk 
 
3.9 Beschrijving   :  Van Olijve Dak en Wand BV was geen voorraad aanwezig. Ij 
kocht in per opdracht/projekt en hield geen voorraad. 
3.10 Verkoopopbrengst  : niet van toepassing. 
3.11 Boedelbijdrage   : niet van toepassing.  
 
Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving   : er zijn vier bedrijfsauto’s. Daarvan zijn drie gekentekend  

ten name van Olijve Metaal B.V. De Ford Transit 
gekentekend 54-VFX-6 staat op naam van Olijve Dak en 
Wand B.V.  
 

3.13  Verkoopopbrengst  : inbegrepen in totaalopbrengst activa. 
 Werkzaamheden  : niet van toepassing 
  
Uren werkzaamheden activa  : 0 
 
4. Debiteuren 
 
4.1  Omvang debiteuren  : € 187.050,93 
4.2 Opbrengst   : nog niet bekend; er is deels sprake van betwistingen,  

onafgemaakte werkzaamheden, garanties  
 

Verwikkelingen verslag 3 : De debiteuren zijn aangeschreven. Er zijn bezwaren 
binnengekomen. Er hebben enkele betalingen plaatsgevonden. De aanschrijving heeft 
plaatsgevonden door mij in overleg met de Rabobank. De bezwaren zijn besproken met de 
heer Olijve. Inmiddels heeft een nadere tweede aanschrijving aan de debiteuren 
plaatsgevonden.  

 
4.3  Boedelbijdrage   : 10% (inning door curator ten behoeve van Rabobank)   

Werkzaamheden   :  
aanschrijving debiteuren, doornemen debiteuren per debiteur, eventuele bezwaren, overleg 
Olijve, debiteurenadministratie, nadere aanschrijvingen.  

 
Uren werkzaamheden debiteuren : 4 uur en 16 minuten 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  : Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland na verrekening  
       creditsaldi pro resto: € 169.169,40. Voor dit bedrag zijn alle  
       drie B.V.’s hoofdelijk aansprakelijk.  
5.2 Leasecontracten  : Volkswagen Passat/Alfa Lease, is teruggenomen. 
5.3  Beschrijving zekerheden : Rabobank: pandrechten, inventaris, voorraden,  
       onderhanden werk, debiteuren. 
5.4 Separatistenpositie  : Rabobank ter zake van pandrechten.  
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5.5  Boedelbijdragen  : nog niet bekend 
5.6 Eigendomsvoorbehoud  : er is geen onbewerkte  en derhalve eventueel onder  
       eigendomsvoorbehoud vallende voorraad aangetroffen.  
5.7  Reclamerechten  : niet van toepassing 
5.8 Retentierechten  : niet van toepassing 
 Werkzaamheden  :  

Verwerken nadere Rabo-afschriften, bijschrijvingen debiteuren, verwerken Rabo- 
overzichten, correspondentie Rabobank. 

 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 33 minuten 
 
6. Doorstart/voortzetten 
 
Voortzetten 
 
6.1 Exploitatie/zekerheden  :  

Er zijn geen bedrijfsactiviteiten van de gefailleerden voortgezet. De nog lopende 
werkzaamheden zijn terstond bij faillissementsuitspraak gestaakt. De werkzaamheden waren 
door de gefailleerde zodanig gepland dat deze, behoudens enige langduriger opdrachten, 
zouden zijn afgerond voor de gebruikelijke twee weken kerstsluiting. De nog wel na de 
kerstperiode te continueren opdrachten zijn niet gestand gedaan.  

 
6.2 Financiële verslaglegging :  
 Niet van toepassing.  
 
Doorstart 
 
6.3 Beschrijving   :  

Feitelijk is een herstart gemaakt door Olijve Constructie B.V. Deze vennootschap staat 
juridisch en financieel volledig los van de gefailleerde vennootschappen en is daarmee op 
geen enkele wijze gelieerd. De activiteiten van Olijve Constructie B.V. vinden nog plaats in 
het bedrijfspand waar zich  de door Olijve Constructie B.V. gekochte productiemiddelen en 
overige activa bevonden en nog bevinden.  
De herstart door Olijve Constructie B.V. heeft eigenlijk uitsluitend betrekking op de 
activiteiten die voorheen door Olijve Metaal BV werden uitgeoefend. De gevel- en 
wandbeplatingswerkzaamheden, die  werden uitgeoefend door Olijve Dak en Wand B.V. 
worden door Olijve Constructie B.V. niet  voortgezet.  

6.4 Verantwoording  :  
De bedrijfsvoering van en door Olijve Constructie B.V. is geheel haar verantwoordelijkheid en 
staat los van de faillissementsafwikkeling van de gefailleerde B.V.’s. 

6.5 Opbrengst   :  
 Niet van toepassing, althans inbegrepen in de onder 3.6 vermelde verkoopopbrengsten.  
6.6  Boedelbijdrage   :  
 Niet van toepassing. 
 Werkzaamheden  : niet van toepassing 
  
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0 
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7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : de boekhouding is inzichtelijk en bijgewerkt tot  
       faillissementsdatum. 
7.2  Depot jaarrekeningen  : 2013 is gedeponeerd. 
7.3  Goedk. verkl. accountant : niet van toepassing.  
7.4 Stortingsverpl. aandelen : voldaan 
7.5  Onbehoorlijk bestuur  : niet gebleken 
7.6  Paulianeus handelen  : niet gebleken 
 Werkzaamheden  : 

Postverwerking, overleg Olijve diverse lopende kwesties, diversen Rijksdienst, diversen MKB. 
 
Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 54 minuten 
 
 
8. Crediteuren 
 
8.1 Boedelvorderingen  : PM 
8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 
8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 
8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.6 Bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 
8.7 Verwachte wijze afwik.  : nog niet bekend. 
 Werkzaamheden  :  

Verwerken nader ingediende vorderingen, verwerken diversen belastingdienst, verwerken 
diverse UWV, formulieren belastingdienst, diversen individuele crediteuren.  
 
Uren werkzaamheden crediteuren : 46 minuten 
 
9. Procedures 
Naam wederpartij: A. Meertens.  
Aard procedure: ontslagprocedure kantongerecht.  
Stand procedure: mondelinge behandeling, thans geschorst.  
 
Werkzaamheden: niet van toepassing. 
 
Uren werkzaamheden procedures : 0 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend.  
10.2 Plan van aanpak  : de activatransactie met Olijve Constructie B.V. dient nog  

definitief te worden afgewikkeld. Het bedrijfspand dient op 
19 april a.s. ontruimd te zijn. En nog diverse administratieve 
en financiële kwesties die moeten worden afgerond. Ten 
behoeve van de Rabobank wordt  de inning en 
aanschrijving van debiteuren verricht.  

Verwikkelingen verslag 3  : de activatransactie met Olijve Constructie BV is thans 
afgewikkeld. Het bedrijfspand is ontruimd. Er zijn echter nog diverse administratieve en financiële 
kwesties die moeten worden afgerond. Tevens loopt de debiteuren inning nog. 



 - 7 - 

 
10.3  Indiening volgend verslag : 15 september  2015 

Werkzaamheden  : verslaglegging, financiële verslaglegging en diversen m.b.t. 
verslaglegging. 

 
Uren werkzaamheden overig  : 55 minuten 
 
Drachten, 16 juni 2015 
 
 
 
 
T.E.A. Detmar 
curator 


