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10-01-2019
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van
21-9-2018
t/m
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

48,60 uur

2

30,20 uur

3

10,30 uur

totaal

89,10 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De vennootschap onder firma w erd gedreven door drie vennoten de heer
M.A.M. Nieuw en-huis, de heer M.W .J.A. Prinsen en de heer R. Albers.
W inst en verlies
Van de heren Prinsen en Albers heeft de curator een kopie ontvangen van het
(concept) jaarrapport 2016. Daaruit blijkt van een resultaat van € 146.248,=
over 2016 en een positief resultaat van € 247.344 over 2015. Meer en/of
recentere cijfers zijn niet voorhanden en ver-w acht de curator ook niet meer te
zullen ontvangen.

24-09-2018
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Balanstotaal
Het balanstotaal is € 208.228,= over 2016 en € 200.282,= over 2015. Meer
en/of recentere cijfers zijn niet voorhanden en verw acht de curator ook niet
meer te zullen ontvangen.
W inst en verlies
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de jaarrekeningen over 2014 tot
en met 2016 ontvangen. De daarin opgenomen cijfers zijn, zo is door de
voormalig accountant aangegeven, akkoord bevonden door alle firmanten. De
jaarrekening 2017 is niet voorhanden c.q. niet opgemaakt en datzelfde geldt
voor 2018. De curator verw acht die stukken dus ook niet meer te zullen
ontvangen. Zij beschouw t haar w erkzaamheden op dit onderdeel als afgerond.

10-01-2019
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Balanstotaal
De afgelopen verslagperiode heeft de curator de jaarrekeningen over 2014 tot
en met 2016 ontvangen. De daarin opgenomen cijfers zijn, zo is door de
voormalig accountant aange-geven, akkoord bevonden door alle firmanten. De
jaarrekening 2017 is niet voorhanden c.q. niet opgemaakt en datzelfde geldt
voor 2018. De curator verw acht die stukken dus ook niet meer te zullen
ontvangen. Zij beschouw t haar w erkzaamheden op dit onderdeel als afgerond

1.2 Lopende procedures
De curator is de afgelopen verslagperiode niet gebleken van door of jegens
curanda aanhangig gemaakte procedures. De verhuurder had een procedure
tot ontruiming aangekondigd, maar w egens het faillissement heeft die
verhuurder zich gerealiseerd dat dat geen zin meer had.

24-09-2018
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De curator is ook de afgelopen verslagperiode niet gebleken van door of
jegens curanda aanhangig gemaakte procedures, zodat zij dit onderdeel als
afgerond beschouw t.

10-01-2019
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1.3 Verzekeringen
De activiteiten van de onderneming lagen, zo heeft de curator begrepen, al
vanaf maart stil. De curator is in de afgelopen verslagperiode alleen gebleken
van een nog lopende verzuimverzekering. Zij heeft de
verzekeringstussenpersoon aangegeven dat deze verzekering beëindigd kon
w orden. Overigens zijn de curator de afgelopen verslagperiode (nog) geen
verzekeringen bekend gew orden.

24-09-2018
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Op het onderdeel verzekeringen zijn geen w erkzaamheden verricht en ook dit
onderdeel is afgerond.

10-01-2019
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1.4 Huur

1.4 Huur
De v.o.f. huurde een bedrijfshal met kantine en kantoor in Aalten. Op die
locatie w as nog (beperkte) activa aanw ezig. In de afgelopen verslagperiode is
overeenstemming bereikt over de verkoop van die aanw ezige activa aan een
opkoper. Daarop zal hieronder bij dat onderdeel nog nader ingegaan w orden.

24-09-2018
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De curator is in overleg met de eigenaar van de locatie over beëindiging van
huurovereen-komst met w ederzijds goedvinden per een eerdere datum dan de
in de FW gegeven termijn van drie maanden. Juist omdat er sprake is van een
faillissement van een v.o.f., w aarbij ook privé personen betrokken en
aansprakelijk zijn en omdat de kans dat er nog enige uit-kering gedaan zal
kunnen w orden klein is, is het in het belang van alle betrokkenen om snel
duidelijkheid te hebben hierover. De curator verw acht hierover in de komende
verslagperi-ode finale afspraken over te kunnen maken met de verhuurder.
De curator heeft de locatie in Aalten op 20 september 2018 leeg opgeleverd en
de verhuurder daarover geïnformeerd en verzocht aan te geven w at haar
definitieve vordering is. De curator is gebleken dat de verhuurder die nog niet
heeft opgegeven en heeft hierover een reminder gestuurd. Zij verw acht hier in
de komende verslagperiode definitief duidelijkheid over te zullen krijgen.

10-01-2019
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De verhuurder heeft zijn boedelvordering inmiddels bij de curator ingediend
en deze vordering is op de crediteurenlijst genoteerd. Overigens heeft de
curator ter zake de huur geen w erkzaamheden meer te verrichten, zodat zij
dit onderdeel als afgerond beschouw t.

16-04-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Op dinsdag 21 augustus 2018 is door de Rechtbank Gelderland het
faillissement uitgesproken van de vennootschap onder firma Klinker
Bestratingen v.o.f. en van één van haar vennoten, de heer M.A.M
Nieuw enhuis. De tw ee andere vennoten, de heer M.J.W .A. Prinsen en de heer
R. Al-bers zijn al op 17 april 2018, op eigen aangifte, failliet verklaard met
benoeming van mr. R. Schuurman uit Doetinchem tot curator. Nu er voor een
eigen aangifte ter zake Klinker Bestratin-gen v.o.f. geen sprake w as van
medew erking van alle vennoten en ook overigens de vennootschapsovereenkomst volgens de rechtbank geen ruimte liet voor het
aanvragen van een faillis-sement zonder toestemming c.q. instemming van alle
vennoten is het verzoek tot het faillisse-ment van Klinker Bestratingen v.o.f.
en de heer Nieuw enhuis op dat moment afgew ezen.
De curator heeft uit diverse na het uitspreken van het faillissement gevoerde
gesprekken en ter zake door haar ontvangen stukken begrepen dat er zow el
voorafgaand aan, als na het uitspreken van het faillissement van de heren
Prinsen en Albers meerdere malen contact is gew eest tussen hun (voormalig)
advocaat, de curator en de adviseur van Klinker Bestratingen v.o.f. en de heer
Nieuw enhuis over de gang van zaken tot het moment van de eigen aangifte.
Naast de vennoten zoals hierboven genoemd w as er binnen de v.o.f. nog een
vierde partij actief, dit w as NK Aalten v.o.f., w aarvan de heer D. Messing en de
heer Nieuw enhuis (middellijk) vennoot w aren.
Met NK Aalten v.o.f. w as een overeenkomst van opdracht gesloten w aarin
stond dat NK Aalten v.o.f. gehouden w as projecten voor Klinker Bestratingen
v.o.f. aan te nemen en te begeleiden en de administratie te voeren. De drie
vennoten w aren de mankracht (stratenleggers), de heer Mes-sing deed de
administratie en de kantoorzaken. De heer Messing is namens Klinker
Bestratingen v.o.f. diverse overeenkomsten aangegaan en vertegenw oordigde
Klinker Bestratingen v.o.f. als zodanig naar buiten. Hij w as tot een aantal jaar
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terug ook (middellijk) vennoot van Klinker Bestra-tingen v.o.f. gew eest. De
curator heeft nog niet met de heer Messing gesproken, maar verw acht daar de
komende verslagperiode w el een gesprek mee te hebben.
De curator heeft de heer Nieuw enhuis op de dag van het uitspreken van het
faillissement thuis bezocht. Hij gaf aan dat het faillissement mede het gevolg
w as van het faillissement van een klant van de v.o.f., w aardoor de v.o.f. er
voor ruim 20 mille ‘bij in w as geschoten’. Ook w as de Belastingdienst bezig met
een onderzoek en zou er een (te) fanatieke inspecteur op het dossier zitten,
die belemmerd w erd in het onderzoek w egens het ontbreken van de
administratie. De ven-noten w ijzen naar elkaar voor zover het de
verantw oordelijkheid voor het ontbreken (“verdw ijnen”) van die administratie
betreft. Vast staat dat er, behoudens ordners met inkoopfacturen 2016, 2017
en 2018, rekeningafschriften ING en de (concept) jaarrapporten inzake de
jaarstukken 2015 en 2016 en de w instverdeling 2016 geen administratie
beschikbaar is. De laptop w aarop die ad-ministratie door NK Aalten v.o.f. w erd
gevoerd is eveneens “verdw enen”. Op de locatie w aar de v.o.f. gevestigd w as
in Aalten is een container met papiersnippers aangetroffen, w elke papiersnippers (een deel van) de administratie lijken te zijn
De heer Nieuw enhuis kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen en
w erd op enig moment in het voorjaar (maart) geconfronteerd met een
opzegging van het v.o.f.-contract door de heren Prinsen en Albers w egens een
gebrek aan vertrouw en (w aarover hieronder meer). De heren Prin-sen en
Albers zouden de v.o.f. vereffenen, Volgens de heer Nieuw enhuis zou er nog
voldoende liquiditeit aanw ezig zijn in de v.o.f. om de op dat moment
bestaande schulden te kunnen betalen. Naar hem later is gebleken, hebben
beide heren het nog op de rekening van de v.o.f. aanw ezige banksaldo over
laten maken op een op eigen naam geopende bankrekening en hebben zij ook
debiteuren van de v.o.f. gevraagd om de facturen voor door de v.o.f. verrichte
w erkzaamheden op die rekening te laten betalen. Voornoemde betalingen
belopen een bedrag van bijna € 33.000,=. Dit is overigens transparant terug te
zien op de rekeningafschriften van die rekeningen van de heren Albers en
Prinsen, die zij de curator uit eigen bew eging hebben verschaft. Zij gaven aan
dat dit bedoeld w as om te voorkomen dat er nog meer gelden overgemaakt
zouden w orden naar NK Aalten v.o.f. (w aarover hieronder meer). Nu dit een
bankrekening op naam van de heren privé betreft komt het saldo toe aan de
curator van beide heren en niet aan de v.o.f., terw ijl die bedragen daarvoor
w el bestemd w aren. De curator zal daar nog nader onderzoek naar doen.
De curator heeft ook gesproken met de heren Prinsen en Albers. Zij hebben
aangegeven dat zij per brief d.d. 21 maart 2018 van hun gemachtigde het
v.o.f.-contract schriftelijk hebben opge-zegd per uiterlijk 1 juni 2018. Aanleiding
voor de opzegging van het v.o.f. contract w as dat de heren Prinsen en Albers
in februari van 2018 door de heer Messing bij elkaar geroepen w erden en dat
w erd aangegeven dat het niet goed ging met het bedrijf. In 2017 w as een
grote klant failliet gegaan (komt overeen met hetgeen de heer Nieuw enhuis
aangaf) en daar had de v.o.f. financieel last van. Het w as, aldus de heer
Messing, noodzakelijk om de activa van de vennootschap, be-staande uit groot
en klein materieel voor het uitoefenen van een stratenmakersbedrijf te verkopen. Daartoe is uiteindelijk voor een bedrag van € 60.000,=, excl. BTW aan
materieel verkocht aan Nemaco, (groot)handel in bouw machines. De curator
heeft die verkoop nog in onderzoek.
Door de verkoop van activa van de v.o.f. en het genereren van extra liquiditeit
zou de v.o.f., zo dachten de heren Prinsen en Albers althans, financieel w eer
w at lucht kunnen krijgen. Dat er nog steeds een risico bestond dat het niet
goed zou gaan is ook aangegeven en in verband daarmee zou de heer

Messing volgens de heer Albers aangeraden hebben om eens goed naar de
privé situaties te laten kijken. De heer Albers heeft dit gedaan en heeft contact
opgenomen met een notaris. Op dat moment w erd de heer Albers en daarmee
ook de heer Prinsen pas goed duidelijk w at hun risico’s w aren als vennoot van
een v.o.f., namelijk dat zij privé aansprakelijk w aren voor alle schulden. Tot dat
moment hadden zij geen vragen gesteld, dachten ze dat alles liep en had-den
ze ook hun handtekening onder diverse documenten gezet. Eerst in dit
voorjaar zouden he-ren Albers en Prinsen zich zijn gaan verdiepen in de
financiële kant van de v.o.f. en kw amen zij achter diverse zaken. Zo bleek hen
op dat moment dat zij een beperkte(re) w instdeling hadden ontvangen, voor
w elke w instedeling zij overigens w el getekend hadden. Ook bleek hen dat er
in de periode van 8 februari 2018 tot en met 2 maart 2018 (in een periode van
minder dan één maand dus) voor een bedrag van € 74.820,= w as overgeboekt
naar NK Aalten v.o.f. Zij hebben om opheldering gevraagd over die betalingen,
maar kregen niet of onvoldoende antw oord op daarover door hen gestelde
vragen. Uiteindelijk zagen zij geen andere optie dan eigen aangifte te doen
van het faillissement, w aarbij zij (in eerste instantie) alleen privé failliet zijn
verklaard.
Ook na het privé faillissement van de heren Prinsen en Albers kw am er w at
hen betreft niet of on-voldoende antw oord op gestelde vragen. Om die reden
hebben zij op 2 juli 2018 als vennoten van de v.o.f., de directie voerend,
(w ederom) het besluit genomen zichzelf tot vereffenaars te benoemen en om
eigen aangifte van faillissement te doen. Met het risico dat dezelfde bezw aren
kleefden aan die eigen aangifte als in eerste instantie en onder bezw aar van
de heer Nieuw enhuis tegen de benoeming als vereffenaar van beide heren.
Intussen kw am er echter ook een verzoek-schrift tot faillietverklaring binnen
van de leasemaatschappij, w aarna de heer Nieuw enhuis uitein-delijk, na
overleg met zijn adviseur en met ‘tegenzin’, heeft besloten zich neer te leggen
bij het faillissement van de v.o.f. en hem in privé. Hij realiseerde zich dat er
behoorlijke schulden w aren en geen mogelijkheden en/of middelen om die
schulden te voldoen, zodat de v.o.f. en hij privé in de toestand verkeerden dat
zij w aren opgehouden te betalen. W el is door de heer Nieuw enhuis bezw aar
gemaakt tegen benoeming van mr. Schuurman tot curator, nu hij ook curator
w as van de andere vennoten en er mogelijk een tegenstrijdig belang zou
kunnen gaan ontstaan in de onder-linge verhoudingen. Om die reden is mr. P.
Trip benoemd als curator.
Uit bovenstaande blijkt genoegzaam dat er sprake is van een tw eedeling
tussen de vennoten. Aan de ene kant staan de heer Albers en de heer Prinsen
en hun adviseurs en aan de andere kant de heer Nieuw enhuis en de heer
Messing en hun adviseurs. De curator heeft ervaren dat beiden bij vragen over
achtergronden en oorzaken, maar ook bij vragen over de administratie, richting
de ander w ijzen en zal proberen daar een w eg in te vinden bij de afw ikkeling
van dit faillissement.
In haar eerste verslag is de curator vrij uitvoerig ingegaan op de oorzaken van
het faillissement, zoals die haar uit gesprekken met de vennoten w as
gebleken. In de afgelopen verslagperiode heeft de curator gesproken met de
heer Messing en zijn adviseurs. Dat gesprek heeft het door de curator al
eerder geschetste beeld van een tw eedeling tussen de heren Albers en
Prinsen enerzijds en de heren Messing en Nieuw enhuis bevestigd. De heer
Messing heeft het faillissement van een grote klant van Klinker Bestratingen
v.o.f., het optreden van de fiscus en het niet meer kunnen voeren van een
fatsoenlijk overleg over de toekomst van de zijde van de heren Albers en
Prinsen ook als oorzaak van het faillissement genoemd. De curator zal
hieronder ingaan op de ontw ikkelingen die zich in de afgelopen, tw eede
verslagperiode hebben voor gedaan.

10-01-2019
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In de derde verslagperiode zijn de curator ten aanzien van de oorzaak van
het faillissement geen andere feiten en/of omstandigheden gebleken dan die
al in haar eerdere verslagen zijn genoemd. De tw eedeling in visie blijft
bestaan, w aarbij van de zijde van de heer Nieuw enhuis ook de rol van de
fiscus onderw erp van discussie blijft. De curator heeft in de afgelopen
verslagperiode de facturen van NK Aalten v.o.f. ontvangen. Deze komen niet
(volledig) overeen met de gedane betalingen. De curator zal hierover nog
navraag doen bij NK Aalten v.o.f.

16-04-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

24-09-2018
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Ten tijde van het faillissement w aren er, voor zover bij de curator bekend,
geen w erknemers meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

24-09-2018
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In het jaar voor datum faillissement zouden er ca. 4 w erknemers in dienst zijn
gew eest. De vennoten w erkten zelf ook mee als stratenmakers.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft w el overleg gehad met het UW V over mogelijke w erknemers
en aanspra-ken van die w erknemers. De curator heeft diverse mails ontvangen
w aaruit blijkt dat een aantal w erknemers dat begin dit jaar nog in dienst w as
hun dienstverband heeft beëindigd door directe opzegging. Hiertegen is geen
bezw aar gemaakt door de v.o.f. De heren Albers en Prinsen zouden tot aan
het moment van het faillissement nog de enige zijn ge-w eest die
w erkzaamheden hebben verricht. De curator heeft de bij het UW V w el bekende
w erknemers aangeschreven en verzocht hun vordering bij haar kenbaar te
maken. Eén w erknemer heeft zich bij haar en het UW V gemeld met een
mogelijke vordering. De rest (nog) niet.

24-09-2018
1

Op dit onderdeel hebben de afgelopen verslagperiode nauw elijks nog
w erkzaamheden plaats gevonden. De curator verw acht dat ook dit onderdeel
als afgerond beschouw d kan w orden.

10-01-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is geen sprake van eigendom van zakelijk onroerend goed.

24-09-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.900,00

€ 4.719,00

€ 3.900,00

€ 4.719,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De activa die nog aanw ezig w as in het pand in Aalten w as zeer beperkt. Het
betrof nog een auto, (gedateerd) kantine-en kantoormeubilair, evenals w at
klein gereedschap, kruiw agens en w at losse materialen. De curator heeft
contact gehad met NTAB en diverse opkopers over de w aarde van die activa en
uiteindelijk overeenstemming bereikt met één opkoper over verkoop van die
activa tegen een bedrag van € 3.900,= excl. btw , € 4.719,00 inclu. btw . Deze
opbrengst w as, blijkens de reactie van de partijen die de curator had
benaderd, de best haalbare. De rechter-commissaris heeft voor verkoop
toestemming verleend. De activa zijn inmiddels opgehaald en het pand is door
de opkoper bezemschoon opgeleverd.

24-09-2018
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Van voorraden en/of onderhanden w erk w as geen sprake. De activiteiten
lagen al geruime tijd stil.

24-09-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen die ten gelde gemaakt kunnen
w orden.

3.9 Werkzaamheden andere activa

24-09-2018
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Gelet op het feit dat de activiteiten al stil lagen op het moment van het
faillissement w aren er geen debiteuren meer. Ten tijde van het uitspreken van
het faillissement van de heren Albers en Prinsen zou er nog w el een
debiteurenportefeuille zijn van € 9.229,90. Die debiteuren lijken te hebben
betaald op de door de heren Albers en Prinsen geopende privé rekening.

24-09-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator zal nog onderzoek doen naar de gang van zaken rondom het innen
van de debi-teurenportefeuille door de heren Albers en Prinsen.

24-09-2018
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De debiteuren blijken inderdaad betaald te hebben op de op naam van de
heren Albers en Prinsen geopende rekening. Zij konden en mochten er op
vertrouw en dat zij bevrijdend be-taald hebben, nu de heren Albers en Prinsen
bevoegd w aren de v.o.f. te vertegenw oordigen. De curator zal ter zake geen
actie meer ondernemen jegens de debiteuren.

10-01-2019
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Het beperkte saldo dat nog bij ING aanw ezig w as, is overgeboekt naar de
boedelrekening.
Overigens w as er zakelijk geen sprake van een vordering van een bank op de
v.o.f.

24-09-2018
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5.2 Leasecontracten
Er w as sprake van een leaseovereenkomst voor een tw eetal voertuigen bij
RegioLease, de aanvrager van het faillissement. Onduidelijk is w aarom die
voertuigen niet al eerder opge-haald zijn. Zij zouden al geruime tijd stil hebben
gestaan op de locatie in Aalten.

24-09-2018
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De leasemaatschappij heeft haar vordering inmiddels bij de curator ingediend.

10-01-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden

5.3 Beschrijving zekerheden
De afgelopen verslagperiode is de curator niet gebleken van door banken
gevestigde ze-kerheden, hetgeen in overeenstemming w as met de mededeling
hierover van de heer Nie-w enhuis.

24-09-2018
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5.4 Separatistenpositie
Hiervan is geen sprake.

24-09-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld met een beroep op een
eigendoms-voorbehoud.

24-09-2018
1

5.6 Retentierechten
Er hebben zich bij de curator geen crediteuren gemeld met een beroep op een
retentierecht.
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5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
Een boedelbijdrage is niet van toepassing.

24-09-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De w erkzaamheden van de curator zijn beperkt gebleven tot het afw ikkelen
van de over-eenkomsten met RegioLease. Overigens verw acht de curator op
dit onderdeel niet heel veel w erkzaamheden meer te hoeven verrichten.

24-09-2018
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De w erkzaamheden van de curator op dit onderdeel zijn afgerond.

10-01-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Op de dag van het faillissement lag de onderneming al stil. Van voortzetting is
dus geen sprake gew eest.

24-09-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Ten tijde van het faillissement w aren er al geen activiteiten meer, zodat een
doorstart ook niet aan de orde is. De curator heeft nog w el in onderzoek w aar
dan nog w el lopende projecten destijds naar toe zijn gegaan.

24-09-2018
1

Er heeft geen doorstart en/of voortzetting plaats gevonden, zodat de curator
haar w erk-zaamheden als afgerond beschouw t.

10-01-2019
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

24-09-2018
1

De curator heeft nog in onderzoek of er sprake is (gew eest) van paulianeus
handelen. Zij verw acht hierover in de komende verslagperiode meer
duidelijkheid te zullen krijgen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

10-01-2019
2

De curator heeft met de heer Messing gesproken over de betaling van facturen
aan NK Aalten v.o.f. Zij heeft kopiefacturen ontvangen, w aaruit blijkt dat er
voor de door NK Aalten v.o.f. te verrichten diensten een bepaald bedrag per
maand berekend w erd. Zij dient nog nader onderzoek te doen naar de gedane
betalingen in vergelijking tot de ontvangen factu-ren en verw acht dat dat de
komende periode zijn beslag zal krijgen.
Voor zover het het openen van een aparte rekening door de heren Albers en
Prinsen betreft is de curator van mening dat dat op een andere manier had
gekund c.q. gemoeten. Nu is het actief dat van de v.o.f. w as in het privé
vermogen van de heren Albers en Prinsen (die beiden ook failliet zijn) gevloeid.
Zij is nog in overleg met de curator van de heren Albers en Prinsen hoe e.e.a.
geduid moet w orden.

7.6 Paulianeus handelen

16-04-2019
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de door haar ontvangen
facturen van NK Aalten v.o.f. naast de gedane betalingen gelegd. De
betalingen komen niet (volledig) overeen met de facturen. De curator zal
hierover nog navraag doen bij c.q. overleg voeren met NK Aalten v.o.f.
Ook heeft de afgelopen verslagperiode een gesprek plaats gevonden met de
curator van de heren Albers en Prinsen over de stand van zaken in dat
faillissement. Mogelijk dat op het onderdeel rechtmatigheid een gezamenlijk
optreden aan de orde zou zijn. De curator heeft dat nog in onderzoek en zal
daarover zonodig in een volgend verslag rapporteren.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Bij de curator zijn geen boedelvorderingen ingediend.
€ 1.547,10

24-09-2018
1
16-04-2019
3

Bij de curator is één boedelvordering ingediend door de verhuurder van het
pand w aarin de v.o.f. gevestigd w as.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 158.227,00

24-09-2018
1

Tot op heden heeft de fiscus een zakelijke vordering ingediend ten bedrage
van € 158.227,00.
€ 179.259,00

10-01-2019
2

€ 204.361,00

16-04-2019
3

De (zakelijke) vordering van de fiscus is toegenomen tot een bedrag van €
204.361,=. De fiscus heeft alle vennoten aansprakelijk gesteld voor hun
vordering.
De heer Nieuw enhuis betw ist de hoogte van de fiscale vordering. Een door
hem ingediend bezw aar is niet gehonoreerd.

8.3 Pref. vord. UWV
Het UW V heeft nog geen vordering ingediend. Afhankelijk van de vraag of de
w erknemers zich nog zullen melden en aanspraak kunnen maken op een
betaling onder de loongarantieregeling verw acht de curator hier nog w el of
niet iets.

De curator heeft afgelopen verslagperiode ook geen vordering ontvangen van
het UW V.

De curator verw acht niet dat er nog een vordering van het UW V zal komen.

24-09-2018
1

10-01-2019
2

16-04-2019
3

8.4 Andere pref. crediteuren
Er hebben zich bij de curator geen andere preferente crediteuren gemeld.

24-09-2018
1

Er heeft zich bij de curator één andere preferente crediteur gemeld.

10-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

24-09-2018
1

Tot op heden hebben zich 5 concurrente (zakelijke) crediteuren gemeld.

Tot op heden hebben zich 12 concurrente (zakelijke) crediteuren gemeld.
13

10-01-2019
2
16-04-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is er één concurrente (zakelijke) crediteur bij
gekomen, zodat het aantal thans op 13 staat.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 35.286,00

24-09-2018
1

€ 70.267,57

16-04-2019
3

In de afgelopen verslagperiode is de concurrente zakelijke schuldenlast
toegenomen tot een bedrag van € 70.267,57.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
De curator heeft, zoals te doen gebruikelijk, alle bij haar bekende crediteuren
aangeschreven op basis van de beperkte administratie die zij voorhanden had
met het verzoek hun vordering in te dienen.

24-09-2018
1

Zoals blijkt uit het bovenstaande is de crediteurenlast iets toegenomen ten
opzichte van het vorige verslag. De curator verw acht niet dat zich nu nog veel
crediteuren zullen melden.

10-01-2019
2

Met een toename van het aantal crediteuren tot 13 en een beperkte
toename in bedrag ver-w acht de curator dat de crediteurenlast definitief in
beeld is en dat zij niet of nauw elijks nog w erkzaamheden heeft te verrichten.

16-04-2019
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal, naast de te doen gebruikelijke zaken binnen een faillissement,
de volgende zaken afw ikkelen c.q. oppakken in de komende verslagperiode:
• Gesprek met de heer D. Messing;
• Het doen van nader onderzoek naar de overboeking van gelden van de
rekening van de v.o.f. naar de rekening van de heren Albers en Prinsen in
privé;
• Het doen van nader onderzoek naar de verkoop van activa aan Nemaco in
februari 2018;
• Het doen van nader onderzoek naar de betalingen aan NK Aalten v.o.f.:
• Het doen van onderzoek naar betalingen door debiteuren op de
bankrekening van de he-ren Prinsen en Albers;
• Het doen van onderzoek naar de overname en/of afw ikkeling van lopende
projecten in het begin van dit jaar.
• Het opvragen van de stukken over de huw elijkse voorw aarden en de
eigendom van de inboedel van de heer Nieuw enhuis;
• Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het aanbieden van een akkoord.
• Het opvragen van informatie ten behoeve van de berekening van een VTLB;
• Het voeren van overleg over de mogelijkheden voor omzetting van het
faillissement in een W SNP.

24-09-2018
1

In de komende verslagperiode zal de curator nog de volgende
w erkzaamheden verrichten:
• Het verkrijgen van duidelijkheid over de vordering van de verhuurder;
• Het voeren van overleg met de curator van de heren Prinsen en Albers over
de w ijze w aarop zij hebben getracht gelden veilig te stellen en de gevolgen
daarvan voor de boedel van Klinker Bestratingen v.o.f.;
• Het doen van nader onderzoek naar de betalingen op de facturen van NK
Aalten v.o.f.;

10-01-2019
2

De komende verslagperiode zal de curator alleen nog onderzoek doen naar
de rechtmatig-heid van de aan NK Aalten v.o.f gedane betalingen. Afhankelijk
van de uitkomst van dat onderzoek en het onderzoek naar de
verhaalsmogelijkheden zal het vervolg van dit faillissement bepaald w orden.

16-04-2019
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan in dit stadium nog geen uitspraak doen omtrent de termijn van
afw ikkeling van het faillissement.

24-09-2018
1

De curator verw acht de komende verslagperiode duidelijkheid te zullen
verkrijgen over de rechtmatigheidsvraagstukken van dit faillissement.
Afhankelijk van de uitkomst daarvan en de eventuele verhaalsmogelijkheden
verw acht zij dit faillissement ofw el bij het volgende verslag op te heffen
w egens gebrek aan baten ofw el nog aan te houden in afw achting van de
verdere stappen in het rechtmatigheidsonderzoek.

16-04-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
16-7-2019

16-04-2019
3

10.4 Werkzaamheden overig
Het volgende periodieke faillissementsverslag kan de rechter-commissaris
binnen de w ettelijke verslagtermijn tegemoet zien. Uiteraard zal de curator in
voorkomend geval tussen-tijds verslag doen, voor zover haar bevindingen
relevant zijn voor de voortgang en afw ikkeling van dit faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

24-09-2018
1

