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Algemene gegevens
Naam onderneming
De Vries Constructions B.V.

19-06-2018
5

Gegevens onderneming
De Vries Constructions B.V. exploiteerde een onderneming die zich heeft
toegelegd op de levering en installatie van alle soorten leidingw erksystemen.
De onderneming is gevestigd aan het adres Van Utrechtw eg 22 te Krimpen a/d
IJssel.

19-06-2018
5

De heer De Vries vertelde dat hij curanda 12 jaar geleden heeft opgericht en
dat toentertijd gelijk vier personeelsleden in dienst zijn genomen. Daarna is de
onderneming van curanda in omvang gegroeid. In 2016 w aren 40
personeelsleden in dienst, aldus de heer De Vries.

Activiteiten onderneming
De levering en installatie van alle soorten leidingw erksystemen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 6.146.287,00

€ -236.347,00

€ 2.171.295,00

2015

€ 6.545.101,00

€ 151.484,00

€ 2.894.578,00

19-06-2018
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Toelichting financiële gegevens
In 2015 is volgens de jaarcijfers 151.484,00 w inst gemaakt. In 2016 is volgens
de jaarcijfers een verlies van 236.347,00 gerealiseerd.

19-06-2018
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Per ultimo 2015 bedroeg het balanstotaal 2.894.578,00. Per ultimo 2016 w as
dat 2.171.295,00.

Gemiddeld aantal personeelsleden
36

19-06-2018
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Boedelsaldo
€ 140.411,39

19-06-2018
5

€ 146.715,59

19-09-2018
6

€ 145.989,59

16-03-2020
12

€ 104.097,48

10-12-2020
15

€ 97.599,08

08-06-2021
17

Verslagperiode
van
20-3-2018

19-06-2018
5

t/m
18-6-2018
van
19-6-2018

19-09-2018
6

t/m
18-9-2018
van
19-9-2018

19-12-2018
7

t/m
18-12-2018
van
19-12-2018
t/m
18-3-2019

19-03-2019
8

van
19-3-2019

17-06-2019
9

t/m
16-6-2019
van
17-6-2019

16-09-2019
10

t/m
15-9-2019
van
16-9-2019

16-12-2019
11

t/m
15-12-2019
van
16-12-2019

16-03-2020
12

t/m
15-3-2020
van
16-3-2020

15-06-2020
13

t/m
14-6-2020
van
15-6-2020

15-09-2020
14

t/m
14-9-2020
van
15-9-2020

10-12-2020
15

t/m
10-12-2020
van
11-12-2020

09-03-2021
16

t/m
8-3-2021
van
9-3-2021

08-06-2021
17

t/m
7-6-2021
van
8-6-2021
t/m
6-9-2021

07-09-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

10 uur 26 min

6

7 uur 22 min

7

6 uur 18 min

8

20 uur 13 min

9

37 uur 58 min

10

9 uur 39 min

11

6 uur 48 min

12

9 uur 36 min

13

9 uur 9 min

14

4 uur 30 min

15

1 uur 54 min

16

2 uur 6 min

17

6 uur 6 min

18

6 uur 30 min

totaal

138 uur 35 min

Toelichting bestede uren
Aan dit failllissement zijn tot en met 18 september 2018 in totaal 236 uren en
43 minuten besteed.

19-09-2018
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De Vries Constructions B.V. heeft M. de Vries Holding B.V. als enig
aandeelhouder en bestuurder. Deze vennootschap heeft de heer Marinus de
Vries als enig aandeelhouder en bestuurder.

19-06-2018
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1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

19-06-2018
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1.3 Verzekeringen
Verslag I
Er zijn enkele verzekeringsovereenkomsten aangetroffen. De kosten van
voortzetting van de verzekeringsovereenkomsten zijn door de pandhouder
voldaan. De curator heeft de overeenkomsten nog niet opgezegd, vanw ege
mogelijk niet-ingediende claims betreffende voor de faillietverklaring ontstane
schades.

19-06-2018
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Verslag II
De verzekeringsovereenkomsten zijn in de tw eede verslagperiode beëindigd.

1.4 Huur
In het kader van de doorstart is de huurovereenkomst met w ederzijds
goedvinden beëindigd per datum faillissement.

19-06-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De heer De Vries vertelde dat de liquiditeit sterk onder druk is komen te staan
door een substantiële belastingschuld (bij benadering € 500.000,00). Deze
zorgelijk situatie heeft Rabobank doen besluiten het krediet op te zeggen. Dat
is de aanleiding voor het faillissement gew eest, aldus de heer De Vries.
Gevraagd naar de achtergrond van de financiële toestand van curanda,
vertelde de heer De Vries dat curanda het eerste kw artaal van 2017 heeft
afgesloten met een groot verlies. Recent is ook een onderhanden w erk ter
w aarde van 250.000,00 afgeschreven. Verder w as sprake van een klus die niet
goed liep. Ten slotte is curanda ook aansprakelijk gesteld voor schade van
20.000.000,00 aan aan vissersschip, terw ijl de dekking door haar verzekeraar
is beperkt tot 2.500.000,00. Deze omstandigheden tezamen verklaren de
slechte financiële situatie van curanda en maakten het faillissement
onafw endbaar, aldus de heer De Vries. De curator heeft de oorzaak van het
faillissement in onderzoek.
Verslag III
Zie verder het hoofdstuk Rechtmatigheid, verderop in dit verslag.

19-06-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
32

19-06-2018
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Toelichting
Ten tijde van de faillietverklaring had curanda 32 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
In 2015 had curanda volgens de gedeponeerde jaarrekening 36
personeelsleden in dienst. De heer De Vries vertelde de curator dat er in 2015
40 personeelsleden in dienst w aren.

19-06-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

24-5-2017

32

totaal

32

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het personeel is bij brief van 24 mei 2017 ontslag aangezegd. De koper van de
onderneming van curanda heeft zich verplicht om aan 15-24 w erknemers van
curanda een marktconform dienstverband aan te bieden.

19-06-2018
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De curator zal er op toezien dat de koper van de onderneming van curanda
haar verplichtingen nakomt. Voor het overige resteren er geen
noemensw aardige w erkzaamheden betreffende het personeel.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

19-06-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

19-06-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Bodemzaken

€ 120.000,00

Niet-bodemzaken (incl. voorraad)

€ 102.000,00

totaal

€ 222.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Er zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen, namelijk zaken die nodig zijn voor het
fabriceren en monteren van pijpleidingen (inclusief de voorraad). Bij het
verkopen van de bedrijfsmiddelen is onderscheid gemaakt tussen de
bodemzaken en de niet-bodemzaken. De opbrengst van de niet-bodemzaken
is door de curator aan de pandhouder afgedragen. Over de opbrengst van de
bodemzaken, zullen eerst de faillissementskosten w orden omgeslagen.

19-06-2018
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De boedel had belang bij een algehele verkoop van de onderneming (in plaats
van het individueel verkopen van de activa van curanda). Door de verkoop van
de gehele onderneming heeft de curator de goodw ill van curanda kunnen
verkopen, de huurovereenkomst per faillissementsdatum kunnen beëindigen
en de boedelvordering van het UW V beperkt. Verder zijn met de verkoop van
de gehele onderneming maatschappelijke belangen gediend, zoals het behoud
van w erkgelegenheid. Gezien de voormelde belangen om de onderneming als
geheel te verkopen en de daarvoor noodzakelijk medew erking van de
pandhouder, heeft de curator in overleg met de pandhouder besloten geen
boedelbijdrage bij de pandhouder in rekening te brengen ten aanzien van het
deel van de onderneming dat voor de pandhouder is verkocht en geleverd.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van fiscale vorderingen w aarvoor het bodemvoorrecht kan w orden
uitgeoefend.

19-06-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er resteren na de eerste verslagperiode geen w erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Goodw ill

€ 46.500,00

totaal

€ 46.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

19-06-2018
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Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor voorraden zie hiervoor onder 'bedrijfsmiddelen'. Het onderhanden w erk is
als onderdeel van de goodw ill verkocht.

19-06-2018
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De goodw ill is verkocht voor € 46.500,00. Er is geen boedelbijdrage in rekening
gebracht. De goodw ill is volledig aan de boedel toegekomen. Voor de verkoop
van de voorraad is hiervoor reeds toegelicht w aarom de curator geen
boedelbijdrage in rekening heeft gebracht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Na de eerste verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden.

19-06-2018
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3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is geen andere activa aangetroffen, met uitzondering van de overige
componenten van de goodw ill (handelsnaam, domeinnamen, contracten, etc.).
Zie voor de verkoopopbrengst daarvan 'Voorraden / onderhanden w erk'.

19-06-2018
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

19-06-2018
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Toelichting debiteuren
De debiteurenvorderingen zijn verpand. Volgens de administratie van curanda
is de som van de debiteurenvorderingen 116.888,85. De koper van de goodw ill
zal deze vordering ten behoeve van de pandhouder incasseren.

19-06-2018
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De curator zal de vorderingen niet ten behoeve van de pandhouder
incasseren, zodat ook geen boedelbijdrage van toepassing is.
In het kader van het rechtmatigheidsonderzoek zijn de curator en bestuurder
tot de conclusie gekomen dat er nog een vordering is die per datum nog niet
w as uit gefactureerd. In de elfde verslagperiode heeft de curator (uiteindelijk)
alle informatie verkregen om zich een volledig beeld te kunnen vormen over
deze vordering. Aangezien de vordering mogelijk verpand zal zijn, zal de
curator in overleg met de pandhouder (Rabobank) bezien of Rabobank of de
curator (ten behoeve van de pandhouder) deze vordering zal incasseren.
Aangezien de incassering van deze vordering bijzondere aandacht behoeft
zullen met de pandhouder maatw erk afspraken w orden gemaakt, indien
besloten w ordt dat de boedel de incasso ter hand zal nemen.

16-12-2019
11

De pandhouder (Rabobank) heeft aan de curator medegedeeld dat haar
vordering in zijn geheel voldaan is. Dit betekent dat de Rabobank geen belang
meer heeft bij de incasso van de vordering. De curator heeft de incasso van de
vordering ter hand genomen.

16-03-2020
12

De curator heeft onderzocht of de vordering inbaar is. Er is gebleken dat de
vordering oninbaar is. Er zijn verder geen openstaande vorderingen. Dit
betekent dat de debiteurenincasso is afgerond.

15-06-2020
13

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag I
Behalve dat de curator naar de voortgang van de incasso zal informeren en
uiteindelijk de pandhouder zal verzoeken om rekening en verantw oording af te
leggen over de door haar geïncasseerde debiteuren, resteren er vooralsnog
geen w erkzaamheden.

19-06-2018
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Verslag IV
Rabobank heeft de curator geïnformeerd over de debiteurenincasso. Alle
vorderingen zijn voldaan, met uitzondering van een beperkt bedrag dat als
oninbaar is aangemerkt. Er resteren geen w erkzaamheden.
Verslag IX
Uit het rechtmatigheidsonderzoek is gebleken van een onderhanden w erk en
een mogelijke vordering. De curator heeft in de negende verslagperiode de
nodige stukken ontvangen en in beoordeling of sprake is van een
incasseerbare vordering.

17-06-2019
9

Verslag X
De curator heeft kort voor de indiening van het 10e verslag aanvullende
informatie ontvangen en zal deze in de elfde verslagperiode beoordelen.

16-09-2019
10

Zie punt 4.1

16-12-2019
11

Er resteren geen w erkzaamheden.

15-06-2020
13

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Verslag I
Rabobank had € 994.896,98 van curanda en haar bestuurder te vorderen en
heeft deze vordering ter verificatie ingediend. De curator heeft daarna €
102.000,00 aan Rabobank betaald vanw ege de opbrengst van de nietbodemzaken.
Verslag II
In de tw eede verslagperiode heeft Rabobank bevestigd dat haar vordering
integraal is voldaan, voornamelijk uit de opbrengst van door derden verstrekte
zekerheden.

5.2 Leasecontracten

19-06-2018
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5.2 Leasecontracten
Er zijn diverse leasecontracten voor voertuigen aangetroffen. De operational
lease contracten zijn beëindigd en de voertuigen zijn ingeleverd of opgehaald.

19-06-2018
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De financial lease contracten (eigendomsvoorbehoudconstructie) zijn, met
goedvinden van de leasemaatschappijen, overgenomen door de koper van de
goodw ill. De koopsom daarvan is in de koopsom van de niet-bodemzaken
begrepen. Gelet op HR Rabobank/Reuser heeft de curator ermee ingestemd
dat de overw aarde op de leasecontracten aan Rabobank als pandhouder is
toegekomen.

5.3 Beschrijving zekerheden
Curanda heeft aan Rabobank een pandrecht op haar bedrijfsmiddelen,
voorraad en vorderingen verstrekt. Daarnaast zijn aan Rabobank andere
zekerheden verstrekt door de bestuurder van curanda (hypotheekrecht op
haar pand) en de middellijk bestuurder van curanda, de heer De Vries die een
borgstelling heeft afgegeven.

19-06-2018
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank heeft de positie van separatist. Haar pandrecht op de materiële
activa is uitgew onnen doordat de curator de activa ten behoeve van Rabobank
heeft verkocht. Het pandrecht op de debiteurenvorderingen zal door Rabobank
zelf w orden uitgew onnen.

19-06-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich (nadat de onderneming is verkocht) enkele crediteuren met een
eigendomsvoorbehoud gemeld. Deze zijn doorverw ezen naar de koper van de
onderneming, die ook de eventuele eigendommen van derden onder zich
houdt.

19-06-2018
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5.6 Retentierechten
Er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een retentierecht.

19-06-2018
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5.7 Reclamerechten
Er hebben geen crediteuren een beroep gedaan op een recht van reclame.

19-06-2018
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Er is geen boedelbijdrage van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

19-06-2018
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er resteren geen noemensw aardige w erkzaamheden.

19-06-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming is met goedvinden van de rechter-commissaris enige tijd
voorgezet. Het belang van de voortzetting bestond uit de w instgevendheid
daarvan, het behoud van de goodw ill en het voorkomen van discontinuïteit en
de gevolgen daarvan voor de debiteurenincasso.

19-06-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Verslag I
De bestuurder van curanda, die tevens bestuurder van de koper van de
goodw ill is, heeft het resultaat van de voortzetting begroot op 19.500,00 en
zal dit resultaat in de tw eede verslagperiode nader onderbouw en.
Verslag II
M. de Vries Beheer B.V. en de heer M. de Vries hebben zich verplicht het
resultaat van de voortzetting te specificeren en namens de boedel te
incasseren. Tot heden zijn M. de Vries Beheer B.V. en de heer M. de Vries hun
verplichtingen niet nagekomen. De curator zal hen daarvoor in de derde
verslagperiode nog gelegenheid geven en - indien nodig - rechtsmaatregelen
treffen.
Verslag III
Het netto resultaat voor de boedel bedraagt € 28.199,52. De bestuurder heeft
dit bedrag financieel onderbouw d en verantw oord. De curator heeft vragen
gesteld naar aanleiding van die verantw oording en de reactie op die vragen
nog in onderzoek.
Verslag V
De vragen van de curator zijn beantw oord en de afdracht aan de boedel is
verhoogd met een bedrag van € 1.820,48.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

19-06-2018
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag I
De curator zal in de tw eede verslagperiode het resultaat van de voortzetting
beoordelen en erop toezien dat het volledige resultaat aan de boedel w ordt
afgedragen.

19-06-2018
5

verslag II
Door het niet-nakomen van M. de Vries Beheer B.V. en de heer M. de Vries, is
het resultaat van de voortzetting nog niet bekend. De curator verw acht in het
derde verslag het financieel verslag van de voortzetting te kunnen opnemen.
Verslag III
In de vierde verslagperiode zal het afgedragen resultaat van de voortzetting
verder w orden beoordeeld.
Verslag IV
Het resultaat is beoordeeld en er heeft afstemming met de koper van de
onderneming plaatsgevonden. De curator verw acht de voortzetting in de
volgende verslagperiode financieel af te w ikkelen en zal in het volgende
verslag een definitieve opgave van de baten en kosten opnemen.
Verslag V
Zie 6.2. Er resteren geen w erkzaamheden.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De onderneming is gekocht en zal w orden doorgestart door M. de Vries Beheer
B.V. Curanda zal derhalve zelf geen doorstart maken.

19-06-2018
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

19-06-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

19-06-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

19-06-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Verslag I
De curator heeft in de eerste verslagperiode de digitale boekhouding
veiliggesteld en afspraken gemaakt over het bew aren van de fysieke
administratie. In de tw eede verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt
met het beoordelen van de boekhouding.

19-06-2018
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Verslag II
De curator heeft aanleiding gezien het onderzoek deels uit te besteden. Indien
de rechter commissaris daarvoor toestemming verleent, zal het onderzoek in
de derde verslagperiode deels w orden uitbesteed aan een accountant.
Verslag III
Het onderzoek is deels uitbesteed. De accountant is in afw achting van
informatie van de bestuurder en zal na ontvangst daarvan het onderzoek
afronden.
Verslag IV
Het onderzoek is in hoofdlijnen afgerond. Naar aanleiding van het onderzoek
zijn vragen aan de bestuurder gesteld, die tijd heeft gevraagd om die vragen
te beantw oorden.
Verslag V
De bestuurder heeft, vanw ege privéomstandigheden, uitstel gevraagd om de
vragen van de curator te beantw oorden.
Verslag VI
De bestuurder heeft de vragen van de curator beantw oord. De curator zal
deze reactie beoordelen en het onderzoek zoveel mogelijk afronden.

19-09-2018
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Verslag VII
De curator heeft de reactie van de bestuurder beoordeeld, maar dit bleek geen
inhoudelijke reactie te zijn. De curator heeft de bestuurder in de zevende
verslagperiode meermalen verzocht zijn vragen alsnog te beantw oorden, maar
dat heeft hij niet gedaan. De curator overw eegt rechtsmaatregelen te treffen.

19-12-2018
7

Verslag VIII
In de achtste verslagperiode is besloten dat een faillissementsverhoor zou
plaatsvinden. Kort voor het verhoor heeft de bestuurder verschillende
informatie aan de curator toegestuurd. Daaropvolgend heeft een bespreking
met de bestuurder, de curator en een door de curator ingeschakelde
accountant plaatsgevonden. De curator heeft voldoende informatie ontvangen
en zal – behoudens onvoorziene omstandigheden – het onderzoek in de
komende verslagperiode afronden.

19-03-2019
8

Verslag IX
Het onderzoek is in de negende verslagperiode afgerond. De curator heeft
geconcludeerd dat aan de boekhoudplicht is voldaan.

17-06-2019
9

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2015: 3 oktober 2016
2014: 28 september 2015
2013: 30 januari 2015

19-06-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven, maar dat w as ook niet vereist.

19-06-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curanda is in 2005 opgericht. Een eventuele vordering ter zake de
volstortingsplicht is derhalve reeds verjaard. De curator zal hier daarom geen
onderzoek naar doen.

19-06-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft in onderzoek of er redenen zijn om te spreken van
onbehoorlijk bestuur.
Nee

19-06-2018
5

17-06-2019
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Toelichting
Verslag IX
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft niet vastgesteld dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Verslag I
In de eerste verslagperiode is niet gebleken van paulianeus handelen.

19-06-2018
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Verslag II
In de tw eede verslagperiode is ook niet gebleken van paulianeus verrichte
rechtshandelingen. Het onderzoek zal w orden afgerond, nadat het onderzoek
naar de boekhoudplicht is afgew ikkeld.
Nee
Toelichting
Verslag IX
Het onderzoek is afgerond. Van paulianeus verrichte rechtshandelingen is niet
gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

17-06-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Verslag I
De curator zal in de tw eede verslagperiode de boekhouding beoordelen en
een aanvang maken met het verdere rechtmatigheidsonderzoek.

19-06-2018
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Verslag II
Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de derde verslagperiode w orden
voortgezet en (w aarschijnlijk) deels w orden uitbesteed.
Verslag III
De curator is in afw achting van het rapport van de ingeschakelde accountant,
die op zijn beurt in afw achting is van stukken van de heer De Vries. De curator
verw acht dat het onderzoek in de vierde verslagperiode zal w orden afgerond.
Verslag IV
Het rechtmatigheidsonderzoek is grotendeels afgew ikkeld. Op basis van het
onderzoek zijn enkele vragen naar voren gekomen. Deze vragen zijn aan de
bestuurder van curanda voorgelegd, die tijd heeft gevraagd om de vragen te
beantw oorden. In de vijfde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek
derhalve w orden voortgezet.
Verslag V
Enkele vragen van de curator aan de bestuurder zijn nog niet beantw oord. Het
rechtmatigheidsonderzoek zal in de zesde verslagperiode w orden voortgezet.
Verslag VI
De bestuurder heeft de vragen van de curator beantw oord. De curator
verw acht het onderzoek in de zevende verslagperiode te kunnen afronden.

19-09-2018
6

Verslag VII
Zie 7.1. De curator zal in de achtste verslagperiode – indien nodig –
rechtsmaatregelen treffen teneinde de bestuurder de nodige inlichtingen te
laten verschaffen.

19-12-2018
7

Verslag VIII
De curator zal in de negende verslagperiode het rechtmatigheidsonderzoek
afronden (zie ook hiervoor onder 7.1).

19-03-2019
8

Verslag IX
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft vastgesteld dat aan de
administratieplicht is voldaan. Met een toelichting van de heer De Vries konden
de rechten en verplichtingen van De Vries Constructions B.V. voldoende
w orden gekend. Aangezien ook niet is komen vast te staan dat sprake is van
onbehoorlijk bestuur of paulianeus verrichte rechtshandelingen, is het
onderzoek afgerond en zijn er geen rechtsmaatregelen getroffen.

17-06-2019
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen

Toelichting
Salaris curator P.M.
UW V: € 213.033,86
CJIB: € 139,00

19-06-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 726.286,89

19-06-2018
5

€ 771.098,89

19-12-2018
7

€ 369.509,89

16-09-2019
10

Toelichting
Er zijn diverse vorderingen verminderd.
€ 390.474,89

16-03-2020
12

€ 393.113,89

15-06-2020
13

8.3 Pref. vord. UWV
€ 213.449,46

19-06-2018
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.937,64

19-06-2018
5

€ 20.049.247,64

19-09-2018
6

€ 2.937,64

16-03-2020
12

8.5 Aantal concurrente crediteuren
48

19-06-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 647.533,53

19-06-2018
5

€ 610.623,83

16-09-2019
10

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen prognose
w orden gegeven.

19-06-2018
5

Zie hierna onder 8.8.

17-06-2019
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren van de crediteuren.

19-06-2018
5

In de negende verslagperiode heeft een verificatievergadering
plaatsgevonden. Er zijn tw ee vorderingen betw ist en de overige vorderingen
zijn overgebracht naar de lijst met (definitief) erkende schuldeisers. Op 4 juli
2019 staat de renvooiprocedure op de rol. Behalve de verschenen betw iste
schuldeisers, kan ook Hoist Finance AB op die datum een conclusie van eis
indienen bij de rechtbank Rotterdam.

17-06-2019
9

Op basis van het huidige boedelactief kan geen uitkering aan de concurrente
schuldeisers plaatsvinden. In renvooi zal w orden beslist over een vordering tot
schadevergoeding. Indien De Vries Constructions B.V. aansprakelijk is voor de
betreffende schade en haar verzekeraar tot uitkering zal overgaan, kan dat
leiden tot een uitkering aan de preferente schuldeisers. Een uitkering aan de
concurrente schuldeisers is op dit moment zeer onw aarschijnlijk.
Verslag X
Zie verder hoofdstuk 9: ‘Procedures’.

16-09-2019
10

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

19-06-2018
5

Er zijn tw ee vorderingen naar renvooi verw ezen. De advocaat van de
verzekeraars heeft zich gesteld en uitstel gekregen voor het indienen van een
conclusie van eis. Hoist Finance heeft zich niet gesteld. De curator heeft zich
voorw aardelijk gesteld, namelijk voor het geval de betreffende schuldeisers
zich zouden stellen. Aangezien Hoist Finance zich niet heeft gesteld, zal één
renvooiprocedure plaatsvinden.

16-09-2019
10

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

Er is één renvooiprocedure gestart.

16-09-2019
10

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

19-06-2018
5

Er is uitstel verleend voor het indienen van een conclusie van eis.

16-09-2019
10

De conclusie van eis in ingediend. Er zal nu namens de curator een conclusie
van antw oord w orden ingediend.

15-06-2020
13

De conclusie van antw oord is ingediend. De rechtbank heeft besloten dat er
repliek en dupliek plaatsvindt. Eisers dienen nu de conclusie van repliek in te
dienen.

10-12-2020
15

De conclusie van repliek is kort voor het indienen van dit verslag ingediend. De
zaak staat nu voor dupliek door de curator en zal in de komende
verslagperiode derhalve w orden voortgezet.

09-03-2021
16

De zaak staat op de rol van 23 juni 2021 voor conclusie van dupliek. De
conclusie zal voor die datum w orden ingediend en de rechtbank zal vervolgens
een beslissing nemen over de w ijze w aarop de renvooiprocedure zal w orden
voortgezet.

08-06-2021
17

De rechtbank heeft besloten dat op 22 februari 2022 een mondelinge
behandeling zal plaatsvinden.

07-09-2021
18

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

19-06-2018
5

De curator w ordt bijgestaan door een advocaat van de verzekeraar. De
w erkzaamheden zijn (mede daarom) vooralsnog beperkt.

16-09-2019
10

De renvooiprocedure zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

15-06-2020
13

In de afgelopen verslagperiode is de conclusie van antw oord opgesteld. Deze
zal in de komende verslagperiode w orden ingediend. Namens de curator is
verzocht om vervolgens repliek en dupliek te laten plaatsvinden. In het
volgende verslag zal w orden vermeld op w elke w ijze rechtbank de procedure
w il voortzetten.

15-09-2020
14

De renvooiprocedure zal in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

10-12-2020
15

De renvooiprocedure zal ook in de komende verslagperiode w orden
voortgezet. De verw achting is niet dat de procedure in de komende
verslagperiode zal w orden afgerond.

09-03-2021
16

De situatie is ten opzichte van de vorige verslagperiode niet veranderd. De
renvooiprocedure zal w orden voortgezet en de verw achting is niet dat de
procedure in de komende verslagperiode zal w orden afgerond.

08-06-2021
17

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verslag I
In de tw eede verslagperiode zal erop w orden toegezien dat het volledige
resultaat van de voortzetting aan de boedel w ordt afgedragen. Verder zal een
aanvang met het rechtmatigheidsonderzoek w orden gemaakt.
Verslag II
In de derde verslagperiode zal de inventarisatie en incasso van de
voortzetting w orden voortgezet. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek
plaatsvinden, w elk onderzoek w aarschijnlijk deels w ordt uitbesteed.
Verslag III
In de vierde verslagperiode zal de toelichting op het resultaat van de
voortzetting w orden beoordeeld. Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek
w orden voortgezet en w aarschijnlijk ook w orden afgerond.
Verslag IV
In de vijfde verslagperiode zal de voortzetting financieel w orden afgew ikkeld.
Verder zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden voortgezet. Het is afhankelijk
van de w ijze w aarop de bestuurder de vragen van de curator zal
beantw oorden of het rechtmatigheidsonderzoek kan w orden afgerond.

19-06-2018
5

Verslag V
In de zesde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet. Verder zal de curator beoordelen op w elke w ijze de verhouding
tussen de partijen bij de in hoofdstuk 1.7 van dit verslag genoemde schade
kan w orden afgew ikkeld (verzekeraars en gelaedeerde). De curator overw eegt
de vordering op de verzekeraar te verkopen.
Verslag VII
De in 1.5 (1.7 van oude opzet verslag) genoemde vordering ter zake de
schade van € 20.000,00 zal door de curator w orden betw ist. De curator
verw acht dat er een renvooi-procedure zal plaatsvinden. Zijn streven is om
eerst het rechtmatigheidsonderzoek af te ronden en dat is mede afhankelijk
van de medew erking van de bestuurder. De achtste verslagperiode zal
voornamelijk in het teken van het rechtmatigheidsonderzoek staan.

19-12-2018
7

Verslag VIII
In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
afgerond. Verder zal de curator de nodige voorbereidingen treffen voor het in
hoofdlijnen inhoudelijk afw ikkelen van het faillissement, zodat een
verificatievergadering kan plaatsvinden.

19-03-2019
8

Verslag IX
In de tiende verslagperiode zal de renvooiprocedure starten. Verder zal de
curator de mogelijke vordering beoordelen. Voor het overige resteren er geen
w erkzaamheden.

17-06-2019
9

Verslag X
In de elfde verslagperiode zal de renvooiprocedure w orden voortgezet.
Daarnaast zal de curator het onderzoek naar de mogelijke vordering zoveel
mogelijk afronden.

16-09-2019
10

Het onderzoek naar de mogelijke vordering (zie 4.1) is afgerond. Afhankelijk
van de uitkomsten van het overleg met de pandhouder zal getracht w orden
deze vordering te incasseren door de pandhouder zelf of door de curator in
opdracht van de pandhouder. De renvooiprocedure loopt nog.
De huidige status is dat dat er opnieuw uitstel is verleend aan eiseres voor het
indienen van een conclusie van eis. De grond voor het gevraagde uitstel is een
W OB-verzoek. Gezien dit gehonoreerde uitstel en de complexiteit van de zaak
verw acht de curator dat vanw ege de afw ikkeling van deze renvooi procedure
het nog geruime tijd zal duren voordat de afw ikkeling van dit faillissement in
zicht komt.

16-12-2019
11

In de dertiende verslagperiode zal de curator de incasso van de vordering
voortzetten.

16-03-2020
12

Er is nog niet beslist op het W OB-verzoek van eiseres. Dit betekent dat eiseres
nog geen conclusie van eis heeft ingediend. De renvooi procedure zal nog
geruime tijd duren.
De w erkzaamheden in dit faillissement zijn beperkt tot het voeren van de
renvooiprocedure.

15-06-2020
13

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn beperkt tot het voeren van de
renvooiprocedure.

10-12-2020
15

De w erkzaamheden in dit faillissement zijn nog altijd beperkt tot de

09-03-2021

w erkzaamheden betreffende de renvooiprocedure.
De w erkzaamheden in dit faillissement zijn nog altijd beperkt tot de
w erkzaamheden betreffende de renvooiprocedure.

16
08-06-2021
17

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is nog niet bekend.

19-06-2018
5

Verslag VI
In de zevende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w aarschijnlijk
w orden afgerond. Tevens heeft de curator aan de partijen bij de procedure
(zie hoofdstuk 1.7 van dit verslag) een voorstel gedaan voor de verdere
afw ikkeling. Op dat voorstel heeft hij nog geen reactie ontvangen. De curator
zal de betrokken partijen in de zevende verslagperiode nog gelegenheid
geven om te reageren en vervolgens een besluit nemen over de afw ikkeling.

19-09-2018
6

10.3 Indiening volgend verslag
7-12-2021

07-09-2021
18

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 10.2

Bijlagen
Bijlagen

19-12-2018
7

