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Algemene gegevens
Naam onderneming
Steigersbouw en.nl B.V.

05-08-2021
1

Gegevens onderneming
Steigersbouw en.nl B.V., statutair gevestigd te gemeente Montferland,
kantoorhoudende te (7031 GG) W ehl aan het adres Kryptonstraat 32,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 75280752.

05-08-2021
1

Activiteiten onderneming
SBI-code: 43999 - Overige gespecialiseerde w erkzaamheden in de bouw .
Het opbouw en en demonteren van steigers, het verhuren van steigers en de
in- en verkoop van steigermaterialen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2020

€ 182.242,00

€ 75.850,00

€ 159.283,00

2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 120,00

Toelichting financiële gegevens

05-08-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens zijn gebaseerd op een concept jaarrekening over
boekjaar 2020. De curator heeft (nog) geen voorlopige cijfers per datum
faillissement ontvangen. Gefailleerde is opgericht op 4 juli 2019.

05-08-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

05-08-2021
1

Toelichting
Het bestuur geeft aan dat gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het
faillissement vijf personeelsleden in dienst had.

Boedelsaldo
€ 4.121,40

05-08-2021
1

€ 18.598,17

04-11-2021
2

€ 6.556,89

28-04-2022
4

Verslagperiode
van
14-7-2021

05-08-2021
1

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

04-11-2021
2

t/m
4-11-2021
van
5-11-2021

03-02-2022
3

t/m
3-2-2022
van
4-2-2022
t/m
28-4-2022

Bestede uren

28-04-2022
4

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

26 uur 42 min

2

18 uur 24 min

3

8 uur 18 min

4

15 uur 18 min

totaal

68 uur 42 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is M.A. Achterhoek Beheer
B.V., t.h.o.d.n. Steigersbouw en.nl. Enig aandeelhouder en bestuurder van M.A.
Achterhoek Beheer B.V. is de heer Maikel Aaldering.

05-08-2021
1

De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde bestaan uit het exploiteren van een
steigerbouw bedrijf. Gefailleerde is opgericht op 4 juli 2019.
M.A. Achterhoek Beheer B.V. is op 29 juni 2021 in staat van faillissement
verklaard. De heer mr. M. Timmer is benoemd tot curator in het faillissement
van M.A. Achterhoek Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

05-08-2021
1

1.3 Verzekeringen
Indien noodzakelijk zullen de lopende verzekeringen door de curator w orden
opgezegd.

05-08-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde is gevestigd aan het adres Kryptonstraat 32 te (7031 GG) W ehl.
De curator heeft geen huurovereenkomst ontvangen w aaruit zou blijken dat
gefailleerde huurder zou zijn van enige bedrijfsruimte. De curator heeft
evenw el op 22 juli 2021 de huur - indien en voor zover noodzakelijk - van de
bedrijfsruimte aan het adres Kryptonstraat 32 te (7031 GG) W ehl opgezegd
jegens M.A. Achterhoek Beheer B.V., omdat gefailleerde mogelijk (een deel
van) de bedrijfsruimte van haar zou (onder)huren.

05-08-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Aaldering geeft te kennen dat het faillissement is ontstaan doordat in
de laatste maanden voor het faillissement geen w inst meer w erd gemaakt.
Daarnaast zou gefailleerde een grote schuld hebben aan een payrollbedrijf.
Gefailleerde zou niet meer in staat zijn gew eest om die schuld te betalen.
Gefailleerde is op eigen aangifte failliet verklaard.
De curator onderzoekt w at de oorzaak van het faillissement is gew eest.

05-08-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

05-08-2021
1

Toelichting
De heer Aaldering gaf aan dat gefailleerde vijf personeelsleden in dienst had
ten tijde van het faillissement. Daarnaast zou er één w erknemer kort voor
datum faillissement uit dienst zijn getreden. De curator heeft met het oog op
de loongarantieregeling ook deze uit dienst getreden w erknemer - indien en
voor zover noodzakelijk - ontslag aangezegd.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
5

05-08-2021
1

Toelichting
De heer Aaldering geeft aan dat gefailleerde in het jaar voorafgaand aan het
faillissement vijf personeelsleden in dienst had.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-7-2021

6

Zie punt 2.1.

totaal

6

2.4 Werkzaamheden personeel
Met toestemming van de rechter-commissaris is het voltallige personeel op 15
juli 2021 ontslag aangezegd. De curator heeft de ontslagen personeelsleden
doorgegeven aan een buitendienstmedew erker van het UW V in verband met
een eventuele aanmelding voor de loongarantieregeling. De curator heeft zijn
w erkzaamheden op dit punt afgerond.

05-08-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De curator heeft geen onroerende zaken aangetroffen.

05-08-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
In of om het bedrijfspand te W ehl zijn de volgende zaken aangetroffen:

05-08-2021
1

kleine hoeveelheid kantoorinventaris;
diverse gereedschappen;
steigermateriaal/planken;
Opel Combo.
De curator is in overleg met de curator in het faillissement van M.A. Achterhoek
Beheer B.V. om te bepalen w elke zaken tot w elke faillissementsboedel
behoren. Daarnaast zullen mogelijk crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud in de gelegenheid w orden gesteld om hun zaken op te
halen. Mocht blijken dat er activa in de faillissementsboedel van gefailleerde
zit, dan zal de curator pogen dit te gelde te maken.
Verslag 2
Aan de hand van de administratie van gefailleerde en (door de curator in het
faillissement van M.A. Achterhoek Beheer B.V. aangeleverde) administratieve
stukken van M.A. Achterhoek Beheer B.V. is de curator nagegaan w elke - op de
bedrijfslocatie aanw ezige - activa tot de boedel van gefailleerde behoren. De
Opel Combo blijkt te behoren tot de faillissementsboedel van M.A. Achterhoek
Beheer B.V. Het bestuur van gefailleerde geeft aan dat de kantoorinventaris en
de gereedschappen ook behoren tot de faillissementsboedel van M.A.
Achterhoek Beheer B.V. Dat lijkt ook w el uit de administratie van gefailleerde te
volgen.

04-11-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De belangen van de fiscus in verband met dit voorrecht zullen ingevolge artikel
57 lid 3 Fw door de curator w orden behartigd.

05-08-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Mocht blijken dat er activa in de faillissementsboedel van gefailleerde zit, dan
zal de curator pogen dit te gelde te maken.

05-08-2021
1

Verslag 2
De curator heeft geen bedrijfsmiddelen van gefailleerde aangetroffen. De
w erkzaamheden van de curator op dit punt zijn afgerond.

04-11-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Zie punt 3.3.

05-08-2021
1

Verslag 2
De crediteuren met een eigendomsvoorbehoud zijn in de gelegenheid gesteld
om hun zaken op te halen. Een crediteur met een eigendomsvoorbehoud (een
handelaar in steigerplanken) heeft circa 100 steigerplanken opgehaald. Die
crediteur heeft die steigerplanken vervolgens verkocht aan een derde voor een
prijs van € 2,50 excl. btw per steigerplank.

04-11-2021
2

Op de bedrijfslocatie resteerde een partij van circa 300 steigerplanken die van
gefailleerde w as. De curator heeft deze steigerplanken - conform de prijs per
steigerplank die vernoemde handelaar daarvoor had verkregen - verkocht aan
een derde voor een bedrag van totaal € 750,00 excl. btw . Dit bedrag is
ontvangen op de boedelrekening.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Zie punt 3.5.

05-08-2021
1

Verslag 2
De w erkzaamheden van de curator op dit punt zijn afgerond.

04-11-2021
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.

05-08-2021
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Diverse debiteuren

€ 29.567,56

€ 16.730,27

totaal

€ 29.567,56

€ 16.730,27

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De heer Aaldering geeft aan dat gefailleerde per datum faillissement zestien
openstaande facturen had met een totaal beloop van € 29.567,56. Van enkele
facturen is de betalingstermijn thans nog niet verstreken. De curator sommeert
alle debiteuren zodra de betalingstermijnen van alle openstaande facturen zijn
verstreken.
Gefailleerde bankierde bij ING. De curator heeft ING verzocht om bijschrijvingen
van na datum faillissement door te betalen op de boedelrekening. De curator
heeft van ING een betaling ontvangen van € 3.320,81. De curator kan thans
nagaan dat een bedrag van € 920,81 daarvan ziet op doorbetaling van een
betaalde factuur.

05-08-2021
1

Verslag 2
De curator heeft de debiteuren aangeschreven. Tot op heden is in totaal een
bedrag van € 16.730,27 door de debiteuren betaald op de
faillissementsrekening. De curator heeft een sommatiebrief gezonden aan de
debiteuren die nog niet hebben betaald.

04-11-2021
2

Verslag 3
Enkele debiteuren stellen dat (een deel van) de vordering van gefailleerde is
verrekend met een schuld van gefailleerde aan de betreffende debiteur. De
curator heeft vragen daaromtrent voorgelegd aan de bestuurder van
gefailleerde en voert overleg met de debiteuren.

03-02-2022
3

Verslag 4
Het bestuur blijkt (vooralsnog) niet in staat om stukken aan te leveren op
basis w aarvan de vorderingen van gefailleerde op de resterende debiteuren
nader onderbouw d kunnen w orden. De curator beschikt thans over te w einig
stukken om de vorderingen op de debiteuren te kunnen incasseren.

28-04-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator ziet erop toe dat betalingen aan gefailleerde op de bankrekening bij
ING w orden doorbetaald aan de faillissementsboedel en sommeert alle
debiteuren zodra de betalingstermijnen van alle openstaande facturen zijn
verstreken.

5. Bank/Zekerheden

05-08-2021
1

5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)

05-08-2021
1

Gefailleerde bankierde bij ING bank. Het saldo op de rekening van gefailleerde
betrof per datum faillissement per saldo € 800,59. Dit bedrag is betaald op de
boedelrekening. Bijschrijvingen van na datum faillissement op de
betaalrekening van gefailleerde bij ING dienen betaald te w orden aan de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Niet bekend.

05-08-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet bekend.

05-08-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet bekend.

05-08-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een crediteur heeft een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. De curator
zal de crediteur in de gelegenheid stellen haar eigendommen op te halen,
indien de crediteur aantoont dat zij eigenaar is van de betreffende zaken.

05-08-2021
1

Verslag 2
Enkele crediteuren hebben aangetoond dat zij eigenaar zijn van bepaalde
zaken. Die crediteuren zijn in de gelegenheid gesteld hun eigendommen op te
halen. Een crediteur heeft haar zaken opgehaald. Zie ook punt 3.6.

04-11-2021
2

5.6 Retentierechten
De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op een
retentierecht.

05-08-2021
1

5.7 Reclamerechten
De curator is niet bekend met crediteuren die een beroep doen op een
reclamerecht.

5.8 Boedelbijdragen

05-08-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

05-08-2021
1

(Nog) niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
De curator zal de crediteur in de gelegenheid stellen haar eigendommen op te
halen, indien de crediteur aantoont dat zij eigenaar is van de betreffende
zaken.

05-08-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde w aren reeds voor datum faillissement
gestaakt. Gefailleerde had geen opdrachten meer in portefeuille en had geen
onderhanden w erk meer. Mede daarom is er geen sprake gew eest van het
voortzetten van de onderneming.

05-08-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft diverse (financiële) stukken opgevraagd bij het bestuur van
gefailleerde en heeft enkele stukken ontvangen. Indien de curator in het kader
van zijn onderzoek bescheiden w ilt inzien zullen deze w orden opgevraagd bij
het bestuur. De curator verricht de gebruikelijke onderzoeken naar de
boekhouding van gefailleerde.

05-08-2021
1

Verslag 2
De curator is in overleg met het bestuur van gefailleerde en verricht de
gebruikelijke onderzoeken.

04-11-2021
2

Verslag 3
De curator heeft onderzoek naar de boekhouding van gefailleerde verricht en
heeft naar aanleiding daarvan verschillende vragen voorgelegd aan het
bestuur. De curator is in overleg met het bestuur.

03-02-2022
3

Verslag 4
Zei punt 7.6.

28-04-2022
4

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft geen jaarrekening gedeponeerd, maar w as daartoe ook nog
niet verplicht.

05-08-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Voor de concept jaarrekening over boekjaar 2020 is door een accountant een
samenstellingsverklaring afgegeven.

05-08-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens het handelsregister en de concept jaarrekening over boekjaar 2020
zou het geplaatste kapitaal van € 120,00 zijn volgestort.

05-08-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

05-08-2021
1

De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Toelichting
Verslag 4
Zie punt 7.6.

7.6 Paulianeus handelen

28-04-2022
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

05-08-2021
1

Toelichting
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

Ja

28-04-2022
4

Toelichting
Verslag 4
Tot kort voor datum faillissement zijn er managementfees betaald door
gefailleerde aan de heer Aaldering. De curator is - kort gezegd - van oordeel
dat deze betalingen inbreuk maken op de gelijkheid van schuldeisers. De
curator heeft dit met de heer Aaldering besproken. De curator is - met
toestemming van de rechter-commissaris - met de heer Aaldering
overeengekomen dat hij € 12.000,-- bijdraagt aan de faillissementsboedel bij
w ijze van gedeeltelijke terugbetaling van deze managementfees. De curator
heeft tot op heden € 1.200,00 van de heer Aaldering ontvangen. De curator
ziet erop toe dat de heer Aaldering aan de faillissementsboedel betaalt.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

05-08-2021
1

Verslag 4
Zie punt 7.6.

28-04-2022
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

05-08-2021
1

Verslag 3
De curator is in overleg met het bestuur.

03-02-2022
3

Verslag 4
De curator ziet erop toe dat de heer Aaldering aan de faillissementsboedel
betaalt.

28-04-2022
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 6.745,93

05-08-2021
1

€ 11.324,41

04-11-2021

2
€ 38.580,35

03-02-2022
3

Toelichting
Verslag 3
De boedelvorderingen bestaan uit het salaris van de curator en de
verschotten. Tevens uit de boedelvordering van het UW V ter zake nakoming
van de loongarantieregeling.

€ 43.402,57

28-04-2022
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 52.633,43

05-08-2021
1

€ 150.963,55

04-11-2021
2

€ 160.827,90

03-02-2022
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 24.790,54

03-02-2022
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.581,03

05-08-2021
1

Toelichting
Een van de w erknemers heeft deze vordering ingediend. Vooralsnog betw ist
de curator de vordering, omdat de vordering onvoldoende onderbouw d is.

€ 1.581,03
Toelichting
Verslag 2
De vordering van de w erknemer is inmiddels voldoende onderbouw d. De
curator heeft de vordering voorlopig erkend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-11-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

05-08-2021
1

16

04-11-2021
2

17

03-02-2022
3

18

28-04-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.623,49

05-08-2021
1

€ 22.280,79

04-11-2021
2

€ 89.212,94

03-02-2022
3

€ 89.832,04

28-04-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De w ijze van afw ikkeling is op dit moment nog niet bekend.

05-08-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De schuldpositie van gefailleerde zal nog nader in kaart gebracht moeten
w orden.

05-08-2021
1

Verslag 3
De curator gaat er vanuit dat de schuldpositie van curanda inmiddels
inzichtelijk is.

03-02-2022
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
De curator is niet bekend met lopende procedures.

05-08-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

05-08-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode kunnen de crediteuren hun vorderingen bij de
curator indienen. De curator richt zich primair op (het te gelde maken van) de
activa van gefailleerde. Daarnaast sommeert de curator de debiteuren met
openstaande facturen en verricht de curator de gebruikelijke
(rechtmatigheids)onderzoeken.

05-08-2021
1

Verslag 2
De curator spant zich in om de debiteuren met openstaande facturen te
incasseren en verricht de gebruikelijke (rechtmatigheids)onderzoeken.

04-11-2021
2

Verslag 3
De curator is in overleg met het bestuur en de debiteuren.

03-02-2022
3

Verslag 4
De curator is - met toestemming van de rechter-commissaris - met de heer
Aaldering overeengekomen dat hij € 12.000,-- bijdraagt aan de
faillissementsboedel bij w ijze van gedeeltelijke terugbetaling van deze
managementfees. De curator ziet erop toe dat de heer Aaldering aan de
faillissementsboedel betaalt.

28-04-2022
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is nog niet duidelijk op w elke termijn het faillissement kan
w orden afgew ikkeld.

05-08-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
28-7-2022

28-04-2022
4

10.4 Werkzaamheden overig
Hiervoor w ordt verw ezen naar punt 10.1.

Bijlagen
Bijlagen

05-08-2021
1

