Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

11
16-06-2022
F.10/19/464
NL:TZ:0000121824:F001
26-11-2019

R-C
Curator

mr. B.A. Cnossen
mr V. van den Bos

Algemene gegevens
Naam onderneming
Troost Detachering B.V.

24-12-2019
1

Gegevens onderneming
Kvk-nr: 56489676
Gevestigd en kantoorhoudende aan de Marijkestraat 9 te (3171AR)
Poortugaal.

24-12-2019
1

Activiteiten onderneming
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten voor algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw .

24-12-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 461,91

€ 18.516,00

€ 83.715,00

2018

€ 113.948,00

€ 194,00

€ 56.214,00

Toelichting financiële gegevens
in onderzoek.

Gemiddeld aantal personeelsleden

24-12-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

24-12-2019
1

Boedelsaldo
€ 5.177,25

24-03-2020
2

€ 5.599,25

24-06-2020
3

€ 10.809,40

24-09-2020
4

€ 11.371,90

21-12-2020
5

€ 3.107,90

17-06-2021
7

€ 16.905,73

16-03-2022
10

Verslagperiode
van
26-11-2019

24-12-2019
1

t/m
20-12-2019
van
21-12-2019

24-03-2020
2

t/m
23-3-2020
van
24-3-2020

24-06-2020
3

t/m
23-6-2020
van
24-6-2020

24-09-2020
4

t/m
31-8-2020
van
1-9-2020
t/m
13-12-2020

21-12-2020
5

van
13-12-2020

17-03-2021
6

t/m
16-3-2021
van
17-3-2021

17-06-2021
7

t/m
31-5-2021
van
1-6-2021

16-09-2021
8

t/m
31-8-2021
van
1-9-2021

16-12-2021
9

t/m
30-11-2021
van
1-12-2021

16-03-2022
10

t/m
28-2-2022
van
1-3-2022

16-06-2022
11

t/m
31-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 18 min

2

48 uur 42 min

3

44 uur 30 min

4

32 uur 0 min

5

24 uur 42 min

6

8 uur 30 min

7

1 uur 30 min

8

3 uur 12 min

9

8 uur 12 min

10

19 uur 6 min

11

8 uur 42 min

totaal

221 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De verslagperiode 2 en 3 hebben voornamelijk in het teken gestaan van het
rechtmatigheidsonderzoek en het treffen van een minnelijke regeling dan w el
het voeren van constructief overleg. In verslagperiode 4 bleek een minnelijke
overleg niet mogelijk, en heeft de boedel uiteindelijk - in overleg met de
rechter-commissaris - besloten om bew arende (rechts-)maatregelen te treffen.

24-09-2020
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 16 november 2012.

24-12-2019
1

Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is:
N.D.D. Troost Holding B.V. (KvK-nr. 24457586), van w elke vennootschap de
heer N.D.D. Troost bestuurder is.

1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend is gefailleerde geen partij bij lopende gerechtelijke
procedures.

24-12-2019
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen geen lopende verzekering(en).

24-12-2019
1

1.4 Huur
Er is geen sprake van (een) huur(overeenkomst). De bedrijfsvoering vond
plaats vanuit de eigen w oning van de bestuurder van gefailleerde.

1.5 Oorzaak faillissement

24-12-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgave van het bestuur w aren de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde
sterk verbonden met die van haar zustervennootschap Troost Bouw - en
Aannemerij B.V. (hierna: "Troost Bouw - en Aannemerij"). Gefailleerde leende
personeel uit aan Troost Bouw - en Aannemerij, terw ijl laatstgenoemde de
daadw erkelijke bouw opdrachten binnenhaalde, uitvoerde en daarvoor facturen
zond en incasseerde. Gefailleerde leende haar personeel uit op
kostendekkende basis, aldus het bestuur.
In de periode januari - maart 2018 ontving gefailleerde bericht van het
secretariaatsbureau van w erkgevers- en w erknemerspartijen in de Bouw &
Infra. Na een w erkingssfeeronderzoek w as besloten dat de w erkzaamheden
van gefailleerde onder de w erkingssfeer van de cao Bouw & Infra, de cao BTER
Bouw & Infra en de Verplichtstellingsbeschikking van het
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw nijverheid vallen. Gefailleerde is met
terugw erkende kracht per 1 januari 2013 ingeschreven bij APG
(pensioenuitvoerder). Gefailleerde kon de som van de correctie op de
pensioenpremie, naar schatting ad EUR 1.100.000 (aanslagen per april 2019)
niet voldoen. Een ingediend bezw aar is niet gehonoreerd, aldus het bestuur.
Toen een minnelijke regeling niet kon w orden bereikt, heeft gefailleerde tot
eigen aangifte faillissement besloten.

24-12-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

24-12-2019
1

Toelichting
Geen, volgens opgave van gefailleerde.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

24-12-2019
1

Toelichting
n.v.t.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
n.v.t.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
inventarisatie

24-12-2019
1

geen

24-03-2020
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.

24-12-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
inventarisatie

24-12-2019
1

geen

24-06-2020
3

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 544,40

€ 0,00

€ 544,40

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgave van het bestuur zijn geen bedrijfsmiddelen (meer) aanw ezig.

24-12-2019
1

Drie bedrijfsauto’s stonden tot een half jaar voor datum faillissement (nog) op
naam van gefailleerde. De boedel verricht onderzoek naar (de voorw aarden
van) de overdracht (zie ook onder 7.).
Volgens de administratie omvat de boedel van gefailleerde diverse activa
(w aaronder een laptop, bescheiden inventaris en machines/installaties). De
curator heeft om toelichting verzocht onder gelijktijdig verzoek tot afgifte van
de diverse activa.

24-06-2020
3

De boedel verricht (verder) onderzoek.
De boedel heeft - na herhaaldelijk verzocht te hebben - diverse activa
ontvangen. De ontvangen activa betreft een (i) computer (boekw aarde EUR
1.867,29) en (ii) machines en installaties (boekw aarde EUR 3.117,31).

24-09-2020
4

De verkoop is ter hand genomen.
De volgende activa ontbreken: (i) inventaris en inrichting (boekw aarde EUR
1.523,36) en (ii) machines en installaties (boekw aarde EUR 2.147,69) - zie
verder onder 9.
De boedel heeft machines en installaties verkocht voor een totaalbedrag van €
544,50 incl. BTW .

21-12-2020
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
zie volgend verslag

24-12-2019
1

voor zover bekend n.v.t.

24-06-2020
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
inventarisatie

24-12-2019
1

Het onderzoek duurt voort (zie ook onder 7.)

24-03-2020
2

correspondentie bestuur

24-09-2020
4

geen

16-06-2022
11

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Volgens opgave van het bestuur is geen voorraad of onderhanden w erk
aanw ezig.

24-12-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
inventarisatie

24-12-2019
1

Het onderzoek duurt voort (zie ook onder 7.)

24-03-2020
2

voor zover bekend, geen

16-06-2022
11

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
inventarisatie

24-12-2019
1

voor zover bekend, geen.

24-03-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
inventarisatie

24-12-2019
1

onderzoek

24-06-2020
3

geen

24-09-2020
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.210,15

€ 5.210,15

€ 0,00

Debiteuren 2017 - 2019

€ 11.328,65

€ 440,00

€ 0,00

Debiteuren 2016

€ 27.646,93

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 44.185,73

€ 5.650,15

€ 0,00

Troost Bouw - en Aannemerij B.V.

Omvang

Toelichting debiteuren
Volgens administratie van gefailleerde bedraagt het totaal van de
openstaande debiteurenportefeuille EUR 38.975,58. De boedel heeft de
incasso ter hand genomen.

24-12-2019
1

Tot heden is (nog) geen betaling op een debiteurenvordering gerealiseerd. De
incasso duurt voort.

24-03-2020
2

Volgens opgave van het bestuur bedraagt het totaal aan openstaande
debiteuren per datum faillissement € 38.975,58. De debiteurenportefeuille is
verdeeld in een tw eetal categorieën: (i) debiteuren tot en met jaar 2016 ad (in
totaal) € 27.646,93 en (ii) debiteuren over de periode 2017-2018 ad (in totaal)
€ 11.328,65.

24-06-2020
3

De debiteurenincasso verloopt moeizaam. In de afgelopen verslagperiode
heeft de curator EUR 440,00 geïncasseerd. Diverse debiteuren betw isten
verschuldigdheid, met als argument dat betaling reeds vóór datum
faillissement zou hebben plaatsgevonden (in totaal voor EUR 22.854,99) of
facturen onjuist zijn c.q. vanw ege verrekening niet zullen w orden voldaan (in
totaal voor EUR 12.024,65).
Voor het restant is nog geen reactie van de betreffende debiteur ontvangen of
is de curator in afw achting van een toelichting van het bestuur.
De curator zet de debiteurenincasso voort.
De debiteurenincasso heeft niet geresulteerd in een (aanvullende) betaling
van een openstaande vordering.

24-09-2020
4

Via het rechtmatigheidsonderzoek is nog gebleken van een vordering op een
zustervennootschap van gefailleerde. Na herhaaldelijke aanmaning is
uiteindelijk een deelbetaling ad EUR 3.149,59 ontvangen.
Ten aanzien van de overige debiteuren w ordt de incasso voortgezet.
In onderhavige verslagperiode is geen betaling van debiteuren ontvangen. De
incasso duurt voort.

21-12-2020
5

De debiteurenportefeuille is, naast de hierboven gehanteerde jaarindeling, te
verdelen in tw ee categorieën:
A. Categorie 1
Voor categorie 1 w erd een inhoudelijke discussie gevoerd met 11 van de 14
debiteuren. Zij vertegenw oordigen een totaalbedrag van EUR 35.541,05. Deze
debiteuren betw isten elke verschuldigdheid op inhoudelijke gronden, veelal
met het argument dat (i) betaling reeds voor datum faillissement zou hebben
plaatsgevonden (in totaal EUR 21.958,99), (ii) sprake is van onjuiste facturen
dan w el rechtsgeldige verrekening (in totaal EUR 6.948,65), (iii) facturatie
nimmer terecht heeft plaatsgevonden (in totaal EUR 1.472), (iv) onjuiste
contractspartij (EUR 325,49) en (v) kw esties die met het bestuur en Troost
Bouw spelen (EUR 5.161,41).
In de vorige verslagperiode is de rechter-commissaris verzocht goedkeuring te
verlenen de incassow erkzaamheden ten opzichte van drie debiteuren onder
categorie 1 (ii) (EUR 6.948,65) definitief te staken. Met betrekking tot de
overige debiteuren, met uitzondering van categorie 1 (iv) is aan het bestuur
reeds verzocht om een (aanvullende) ziensw ijze te verstrekken en/of w ordt de
debiteurenincasso voorgezet
B. Categorie 2
Deze categorie heeft betrekking op drie debiteuren (EUR 3.330,45) w aarvan,
ondanks meerdere herinneringen, sommaties en aanzeggingen van
rechtsmaatregelen, nagenoeg elke reactie is uitgebleven.
De komende verslagperiode w ordt in overleg getreden met de Rechtercommissaris over de (on)mogelijkheden van voortzetting van de incasso.
C. Overig
W at betreft de vordering van gefailleerde op Troost Bouw : per datum vijfde
verslag is in totaal € 5.210,15 voldaan.
A. Categorie 1
De overige negental debiteuren vertegenw oordigen een totaalbedrag van EUR
11.665,39 (excl. kw esties met Troost c.s.).

17-03-2021
6

Deze debiteuren betw isten w ederom elke verschuldigdheid op inhoudelijke
gronden met het argument dat (i) betaling reeds voor datum faillissement zou
hebben plaatsgevonden (in totaal EUR 9.867,90), (ii) facturatie nimmer terecht
heeft plaatsgevonden (in totaal EUR 1.472) en (iii) onjuiste contractspartij (in
totaal EUR 325,49).
B. Categorie 2
Met de drietal onbereikbare debiteuren (EUR 3.330,45) is tot op heden
w ederom geen contact gerealiseerd.
Gelijktijdig met het uitbrengen van onderhavig verslag is een voorstel voor een
plan van aanpak aan de Rechter-commissaris voorgelegd.
Na overleg met de rechter-commissaris zijn de incassoactiviteiten, mede
vanw ege een kosten-/batenanalyse, gestaakt.

17-06-2021
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
inventarisatie

24-12-2019
1

correspondentie debiteuren en bestuur, incasso

24-06-2020
3

correspondentie debiteuren en bestuur, incasso

24-09-2020
4

correspondentie debiteuren en bestuur, incasso

21-12-2020
5

correspondentie debiteuren en bestuur, incasso

17-03-2021
6

geen, afgerond

16-03-2022
10

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerd bankiert bij ABN AMRO. De boedel heeft in onderzoek of de bank
een vordering heeft op gefailleerde.

Toelichting vordering van bank(en)

24-03-2020
2

ABN AMRO heeft (nog) geen vordering ingediend. Op de rekening van
gefailleerde stond een positief saldo van € 2.707,75, w elk bedrag aan de
boedel is afgedragen.

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur zijn er geen lopende leaseovereenkomsten.

5.3 Beschrijving zekerheden

24-12-2019
1

5.3 Beschrijving zekerheden
in onderzoek

24-12-2019
1

voor zover bekend, geen.

24-03-2020
2

5.4 Separatistenpositie
zie volgend verslag

24-12-2019
1

n.v.t.

24-03-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Geen partij deed tot op heden een beroep op een bedongen
eigendomsvoorbehoud.

24-12-2019
1

5.6 Retentierechten
Geen partij deed tot op heden een beroep op een retentierecht.

24-12-2019
1

5.7 Reclamerechten
Geen partij deed tot op een heden een beroep op een reclamerecht.

24-12-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
inventarisatie

24-12-2019
1

geen

24-06-2020
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van gefailleerde zijn reeds voor de faillietverklaring gestaakt,
zodat zich geen mogelijkheid heeft voorgedaan de activiteiten van gefailleerde
voort te zetten.

24-12-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

24-12-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
inventarisatie

24-12-2019
1

geen

24-06-2020
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De mogelijkheid van het realiseren van een doorstart heeft zich niet
voorgedaan.

24-12-2019
1

In de afgelopen verslagperiode is gebleken van een mogelijke doorstart van
de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde vóór datum faillissement. Het bestuur is
om een (aanvullende) toelichting verzocht (zie verder onder 7.6).

24-03-2020
2

6.5 Verantwoording
n.v.t.

24-12-2019
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-12-2019
1

Toelichting
n.v.t.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
n.v.t.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-12-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
inventarisatie

24-12-2019
1

geen

24-03-2020
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld. De
administratie is in onderzoek. De ontbrekende administratie is opgevraagd.

24-12-2019
1

Tot heden blijft verstrekking van (delen van) de herhaaldelijk opgevraagde
administratie uit. Het onderzoek van de aangeleverde administratie duurt
voort.

24-03-2020
2

Ondanks herhaaldelijk verzoek daartoe ontving de curator (nog) niet de
volledig opgevraagde administratie van gefailleerde.

24-06-2020
3

De w el beschikbare administratie w ordt onderzocht. Alhoew el het onderzoek
nog niet is afgerond, lijkt de administratie niet te voldoen aan de daaraan in
artikel 2:10 BW gestelde eisen. Het bestuur van gefailleerde is in de
gelegenheid gesteld daaromtrent een ziensw ijze uit te brengen (zie verder
onder 7.5).
In de afgelopen verslagperiode is de ziensw ijze van de zijde van het bestuur
ontvangen, w aarna aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden. De conclusie
is dat de administratie niet voldoet aan de daaraan ex art. 2:10 BW gestelde
eisen. In overleg met de rechter-commissaris zijn inmiddels bew arende
rechtsmaatregelen getroffen (zie verder onder 9).

24-09-2020
4

In de afgelopen verslagperiode(n) is het overleg over een eventuele minnelijke
regeling voortgezet. Het is de verw achting dat partijen binnen afzienbare
termijn partijen alsnog tot een finale regeling komen.

16-03-2022
10

Als onderdeel van een bereikte minnelijke regeling, w ordt deze kw estie als
afgerond beschouw d (zie onder 7.5).

16-06-2022
11

7.2 Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft haar jaarrekening over 2017 op 31 december 2018
gedeponeerd.

24-12-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde is vrijgesteld van de verplichting een goedkeuringsverklaring van
de accountant te laten opmaken.

24-12-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Volgens uittreksel Handelsregister is het geplaatste kapitaal van €2.000,volledig volgestort. De boedel verricht onderzoek.

24-12-2019
1

Aan de stortingsplicht is voldaan.

24-03-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

24-12-2019
1

in onderzoek

Toelichting

24-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn (i) opvallende posten in de administratie
en (ii) de voorlopige bevindingen ten aanzien van het eventueel ontbreken van
essentiële administratie van gefailleerde ter verkrijging van nadere toelichting
aan het bestuur voorgelegd.

Toelichting

24-06-2020
3

Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een ziensw ijze uit
te brengen ten aanzien van de bij verslag 2 genoemde onderw erpen, (i)
opvallende posten in de administratie en (ii) de vraag in hoeverre de
administratie voldoet aan de daaraan ex art. 2:10 BW gestelde eisen.
De (aangevulde) ziensw ijze w as aanleiding voor aanvullend onderzoek en
overleg. Dat overleg w ordt naar verw achting in de komende verslagperiode
definitief afgerond. Op basis van de nu bekende feiten en omstandigheden
bestaat het vermoeden dat sprake is van onregelmatigheden die de conclusie
zouden rechtvaardigen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur w elk
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Ja

24-09-2020
4

Toelichting
Het aanvullend onderzoek is verricht en het minnelijk overleg heeft niet
geresulteerd in een regeling. De ontvangen ziensw ijze van de zijde van het
bestuur is gew ogen, maar desondanks bestaan aanw ijzingen voor de
(voorlopige) conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en w elk
onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
De curator is in overleg getreden met de rechter-commissaris over de te treffen
rechtsmaatregelen. Na daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging zijn inmiddels bew arende rechtsmaatregelen getroffen (zie verder
onder 9).

Ja
Toelichting

21-12-2020
5

Na het treffen van bew arende rechtsmaatregelen is - na de verkregen
toestemming van de rechter-commissaris - de dagvaarding bij de rechtbank
aangebracht. Zie verder onder 9.
Het minnelijk overleg duurt daarnaast voort.

Ja

17-06-2021
7

Toelichting
Het onderzoek is afgerond.
Het overleg heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een minnelijke regeling (zie
verder onder 9.).

Toelichting

16-03-2022
10

In de afgelopen verslagperiode(n) is het overleg over een eventuele minnelijke
regeling voortgezet. Het is de verw achting dat partijen binnen afzienbare
termijn partijen alsnog tot een finale regeling komen.

Toelichting

16-06-2022
11

In de afgelopen verslagperiode is met goedkeuring van de Rechtercommissaris een minnelijke regeling getroffen met het (middellijk) bestuur
van gefailleerde (N.D.D. Troost Holding B.V. en de heer N.D.D. Troost) en de
aan de bestuurder gelieerde rechtspersoon, Troost Bouw - en Aannemerij B.V.
In het kader van de minnelijke regeling ontving de boedel een bedrag ad EUR
95.000 (excl. BTW ).

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

Toelichting

24-12-2019
1
24-03-2020
2

In de afgelopen verslagperiode zijn (i) opvallende posten in de administratie
en (ii) de voorlopige bevindingen ten aanzien van het eventueel doorstarten
van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde vóór datum faillissement (zie onder
6.4) ter verkrijging van een aanvullende toelichting aan het bestuur c.s. de
betrokken partij(en) voorgelegd.

In onderzoek
Toelichting
Het bestuur (/ de betrokken derden) heeft (/hebben) van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een ziensw ijze uit te brengen ten aanzien van de bij
verslag 2 genoemde onderw erpen, (i) opvallende posten in de administratie en
(ii) een mogelijk onrechtmatige doorstart van de bedrijfsactiviteiten.
De (aangevulde) ziensw ijze w as aanleiding voor aanvullend onderzoek en
overleg. Dat overleg w ordt naar verw achting in de komende verslagperiode
definitief afgerond. Op basis van de nu bekende feiten en omstandigheden zijn

24-06-2020
3

de geconstateerde onregelmatigheden en het gerezen vermoeden niet
w eggenomen.

Ja

24-09-2020
4

Toelichting
Het aanvullend onderzoek is verricht en het minnelijk overleg heeft niet
geresulteerd in een regeling. De ontvangen ziensw ijze van de zijde van het
bestuur is gew ogen, maar desondanks bestaan aanw ijzingen voor de
(voorlopige) conclusie dat sprake is van paulianeus handelen.
De curator is in overleg getreden met de rechter-commissaris over de te treffen
rechtsmaatregelen. Na daartoe van de rechter-commissaris verkregen
machtiging zijn inmiddels bew arende rechtsmaatregelen getroffen (zie verder
onder 9).

Ja

21-12-2020
5

Toelichting
Zie onder 7.5 en 9.

Ja

17-06-2021
7

Toelichting
Zie onder 9.

Toelichting

16-03-2022
10

In de afgelopen verslagperiode(n) is het overleg over een eventuele minnelijke
regeling voortgezet. Het is de verw achting dat partijen binnen afzienbare
termijn partijen alsnog tot een finale regeling komen.

Toelichting
Als onderdeel van een bereikte minnelijke regeling, w ordt deze kw estie als
afgerond beschouw d (zie onder 7.5).

7.7 Toelichting rechtmatigheid

16-06-2022
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid
zie volgend verslag

24-12-2019
1

De geconstateerde (mogelijke) onregelmatigheden zijn ter verkrijging van een
aanvullende toelichting aan de betrokken partij(en) voorgelegd. Het is de
verw achting dat in de komende verslagperiode die aanvullende toelichting
w ordt ontvangen.

24-03-2020
2

Het bestuur en de betrokken derden hebben zich in de afgelopen
verslagperioden laten bijstaan door verschillende (juridische) adviseurs. Die
w isselingen hebben geresulteerd in meerdere (vergelijkbare) inhoudelijke
discussies over de geconstateerde onregelmatigheden en gerezen
vermoedens.

24-06-2020
3

Voortdurende vertraging in de afw ikkeling van deze kw esties w ordt zoveel als
mogelijk voorkomen.
Het onderzoek is afgerond (zie onder 7.5 en 7.6).

24-09-2020
4

Voor de reeds getroffen bew arende rechtsmaatregelen alsook de mogelijk nog
te treffen rechtsmaatregelen (zie onder 9.) heeft de curator een garantie
onder de garantstellingsregeling curatoren 2012 ad EUR 40.956,00 excl. BTW
verzocht en verkregen.
In onderhavige verslagperiode heeft de curator een aanvullende garantie
onder de garantstellingsregeling curatoren 2012 verzocht. Het is de
verw achting dat binnen afzienbare termijn duidelijk w ordt in hoeverre dat
verzoek w ordt gehonoreerd.

21-12-2020
5

Het verzoek voor een aanvullende garantie onder de garantstellingsregeling
curatoren 2012 is gehonoreerd. De verhoging betreft een bedrag van EUR
10.819,- excl. BTW , zodat het totaal verkregen garantiebedrag daarmee EUR
51.775,- excl. BTW bedraagt.

17-03-2021
6

De verkregen garantie w ordt integraal terugbetaald.

16-06-2022
11

Als onderdeel van een bereikte minnelijke regeling, w ordt deze kw estie als
afgerond beschouw d (zie onder 7.5).

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
inventarisatie

24-12-2019
1

onderzoek, correspondentie bestuur, correspondentie derden

24-03-2020
2

correspondentie bestuur, correspondentie derden, correspondentie (juridische)
adviseurs

24-06-2020
3

correspondentie bestuur, (juridische) adviseurs en rechter-commissaris

24-09-2020
4

correspondentie bestuur, (juridische) adviseurs en rechter-commissaris

21-12-2020
5

correspondentie bestuur, (juridische) adviseurs en rechter-commissaris

17-06-2021
7

minnelijk overleg

16-03-2022
10

correspondentie (middellijk) bestuur, Troost Bouw - en Aannemerij B.V. en
Rechter-commissaris, treffen van een minnelijke regeling en het incasseren
van het bedrag

16-06-2022
11

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Naast de gebruikelijke vorderingen (o.a. salaris curator), (nog) geen.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-12-2019
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting

24-12-2019
1

De fiscus heeft (nog) geen vordering ingediend.

€ 50,00

24-03-2020
2

Toelichting
De fiscus heeft per datum 2e verslag de volgende preferente vorderingen
ingediend:
LB: € 50

€ 2.540,00

24-06-2020
3

Toelichting
De preferente vorderingen van de fiscus zijn per datum 3e verslag als volgt
opgebouw d:
LB: € 50
OB: € 1.415
VpB: € 1.075

€ 1.305,00

17-03-2021
6

Toelichting
De naheffingsaanslag OB over het 4e kw artaal van 2019 is, na bezw aar,
verminderd tot € 180.

€ 230,00

16-03-2022
10

Toelichting
De aanslag VpB over 2020 is, na bezw aar, verminderd tot nihil.

€ 0,00

16-06-2022
11

Toelichting
Als onderdeel van de minnelijke regeling is de vordering van de fiscus (EUR
230,00) integraal voldaan.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

24-12-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting

24-12-2019
1

(nog) geen

8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

Toelichting

24-12-2019
1
16-03-2022
10

De crediteur heeft haar vordering ingetrokken.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 59.073,29

24-12-2019
1

€ 950.821,58

24-03-2020
2

Toelichting
Er is nog steeds sprake van één concurrente crediteur. De betreffende
crediteur heeft haar vordering opnieuw berekend en gew ijzigd ingediend.

€ 950.501,70

24-06-2020
3

Toelichting
De betreffende concurrent crediteur heeft haar vordering opnieuw berekend en
gew ijzigd ingediend.

€ 0,00

16-03-2022
10

Toelichting
De betreffende concurrent crediteur heeft haar vordering ingetrokken.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

24-12-2019
1

opheffing faillissement w egens gebrek aan baten

16-06-2022
11

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie, correspondentie

24-12-2019
1

correspondentie crediteuren

24-06-2020
3

geen

24-09-2020
4

correspondentie

17-03-2021
6

correspondentie

16-03-2022
10

correspondentie fiscus

16-06-2022
11

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
n.v.t.

24-12-2019
1

Er is sprake van een drietal w ederpartijen:
(i) N.D.D. Troost Holding B.V.;
(ii) de heer N.D.D. Troost; en
(iii) Troost Bouw - en Aannemerij B.V.

24-09-2020
4

De partijen onder (i) en (ii) zijn de (middellijk) bestuurder van gefailleerde; de
partij onder (iii) is een zustervennootschap van gefailleerde.

9.2 Aard procedures

9.2 Aard procedures
n.v.t.

24-12-2019
1

A. N.D.D. Troost Holding B.V. en de heer N.D.D. Troost:
een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure vanw ege (primair) geconstateerd
onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW (jo art. 2:11 BW ), dan w el vanw ege een
persoonlijk ernstig verw ijt ex art. 2:9 BW (jo art. 2:11 BW ), respectievelijk art.
6:162 BW (jo art. 2:11 BW ). Voorts w orden individuele verw ijten (meer)
subsidiair ten laste gelegd.

24-09-2020
4

B. Troost Bouw - en Aannemerij B.V.:
een nakoming c.q. schadevergoedingsprocedure (ex art. 6:74 / 6:162 BW ).
Op 7 september jl. is het verzoek tot het leggen van conservatoir beslag ten
behoeve van N.D.D. Troost en conservatoir derdenbeslag ten behoeve van
Troost Bouw - en Aannemerij B.V. ingediend.

9.3 Stand procedures
n.v.t.

24-12-2019
1

Op 8 september is verlof verleend tot het leggen van conservatoir
(derden)beslag onder de heer N.D.D. Troost en Troost Bouw - en Aannemerij
B.V. In de beschikking van 8 september jl. is bepaald dat de eis in de
hoofdzaak binnen 28 dagen na het (eerst gelegde) beslag dient te w orden
ingesteld. Die termijn loopt af in de aankomende verslagperiode; de
dagvaarding zal tijdig w orden uitgebracht.

24-09-2020
4

Op 8 oktober a.s. staat een faillissementsverhoor gepland. Op initiatief van de
rechter-commissaris w orden tijdens dat faillissementsverhoor nogmaals de
(on)mogelijkheden van een minnelijke regeling onderzocht.
Op 8 oktober jl. vond een faillissementsverhoor plaats ten overstaan van de
rechter-commissaris. Tijdens de mondelinge behandeling zijn partijen in de
gelegenheid gesteld hun standpunten ten aanzien van het verzoek van de
curator kenbaar te maken en is de schikkingsbereidheid verkend. Vervolgens
heeft de rechter-commissaris elke beslissing aangehouden, met als doel
partijen in de gelegenheid te stellen (nogmaals) met elkaar in overleg te
treden.

21-12-2020
5

Dat minnelijk overleg heeft niet geresulteerd in een regeling. De curator heeft
de rechter-commissaris vervolgens verzocht machtiging te verlenen voor het
aanbrengen van de dagvaarding tegen de rolzitting van 11 november jl., w elke
machtiging is verleend.
De procedure staat thans op de rol van 23 december a.s. voor conclusie van
antw oord aan de zijde van gedaagden.
De conclusie van antw oord is door de gedaagden genomen. Op 30 maart a.s.
zal de comparitie van partijen plaatsvinden (digitaal).

17-03-2021
6

De comparitie van partijen w erd - vanw ege corona gerelateerde klachten aan
de kant van gedaagden - uitgesteld en vond uiteindelijk digitaal plaats op 20
april 2021. Het minnelijk overleg daarna heeft w ederom niet in regeling
geresulteerd. De procedure is vervolgens voor het w ijzen van vonnis op 2 juni
2021 komen te staan, maar is aangehouden.

17-06-2021
7

De zaak staat thans op de rol van 14 juli 2021 voor het w ijzen van vonnis.
Rechtbank Rotterdam heeft op 25 augustus 2021 een vonnis gew ezen. De
vorderingen van de curator zijn toegew ezen en gedaagden zijn (hoofdelijk)
veroordeeld tot betaling van voorschotten en vergoeding van (proces)kosten,
allen uitvoerbaar bij voorraad.

16-09-2021
8

Teneinde de appeltermijn te sauveren, hebben gedaagden hoger beroep
ingesteld tegen het gew ezen vonnis van 25 augustus 2021. De
appeldagvaarding, zonder grieven, is uitgebracht tegen de rolzitting van 22
februari 2022 bij het Gerechtshof Den Haag. Deze langere termijn is mede
ingegeven door de w ens van gedaagden om in de tussentijd tot een minnelijke
regeling te komen.

16-12-2021
9

De procedure is verw ezen naar de rol van 5 april 2022 voor het nemen van
een memorie van grieven door Troost c.s.

16-03-2022
10

Vanw ege het minnelijk overleg tussen partijen (zie onder 7.1, 7.5 en 7.6) heeft
de curator zich in die procedure nog niet gesteld (observeren). Een en ander
ter beperking van de boedelkosten. Indien een minnelijke regeling uitblijft, dan
zal de curator zich tijdig stellen en op een gepast moment antw oorden op de
door Troost c.s. te formuleren grieven.
Als onderdeel van een bereikte minnelijke regeling is de appelprocedure
doorgehaald (zie verder onder 7.5).

9.4 Werkzaamheden procedures

16-06-2022
11

9.4 Werkzaamheden procedures
geen

24-12-2019
1

overleg rechter-commissaris en bestuur, beslaglegging, opstellen dagvaarding

24-09-2020
4

overleg rechter-commissaris, diverse rolhandelingen

21-12-2020
5

diverse rolhandelingen

17-03-2021
6

comparitie van partijen, minnelijk overleg, diverse rolhandelingen

17-06-2021
7

overleg rechter-commissaris, instructie deurw aarder

16-09-2021
8

ontvangst appeldagvaarding

16-12-2021
9

rolhandelingen

16-03-2022
10

correspondentie Troost c.s.

16-06-2022
11

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De boedel richt zich de komende verslagperiode op (i) het verkrijgen van de
volledige administratie van gefailleerde, (ii) de debiteurenincasso en (iii) het
verrichten van rechtmatigheidsonderzoek (o.a. rechtmatigheid, pauliana).

24-12-2019
1

Ongew ijzigd, met dien verstande dat het te verrichten
rechtmatigheidsonderzoek inmiddels in het teken staat van het overleg met de
betrokken partijen. Indien daartoe aanleiding bestaat zal, na overleg met de
Rechter-commissaris, w orden overgegaan tot het treffen van
(rechts)maatregelen.

24-03-2020
2

In de komende verslagperiode ligt de focus op afw ikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek en de (afrondende) overleggen in dat kader.

24-06-2020
3

De curator streeft er naar om, indien de geconstateerde onregelmatigheden en
gerezen vermoeden niet w orden w eggenomen (zie onder 7.), nog in de
komende verslagperiode een minnelijke regeling tot stand te laten komen óf in overleg met de rechter-commissaris - rechtsmaatregelen te treffen. Gelijk
w ordt ook getracht om de debiteurenincasso (zoveel als mogelijk) af te
ronden.

De komende verslagperiode staat in het teken van (i) het uitbrengen van een
dagvaarding (zie onder 7. en 9.) en (ii) het faillissementsverhoor van 8 oktober
a.s. (zie onder 9).

24-09-2020
4

De komende verslagperiode staat in het teken van (i) het eventueel
voortzetten van minnelijk overleg (zie onder 7.5, (ii) de debiteurenincasso (zie
onder 4.) en (iii) de civiele procedure (zie onder 9).

21-12-2020
5

Ongew ijzigd, met dien verstand dat gelijktijdig met het uitbrengen van
onderhavig verslag de Rechter-commissaris een plan van aanpak ten aanzien
van de debiteurenincasso is voorgelegd.

17-03-2021
6

De curator is in afw achting van het vonnis.

17-06-2021
7

In de komende verslagperiode w ordt vervolg gegeven aan het gew ezen
vonnis.

16-09-2021
8

De curator is in afw achting van een schikkingsvoorstel van gedaagden. Indien
niet tot een regeling w ordt gekomen, zal de curator inhoudelijk verw eer
voeren tegen de door gedaagden op de rolzitting van 22 februari 2022 aan te
voeren inhoudelijke bezw aren (grieven) tegen het vonnis 25 augustus 2021
(zie onder 9.3). Eveneens zal de curator in het voorkomende geval, in overleg
met de Rechter-commissaris, mogelijk tot executie van genoemd vonnis
overgaan.

16-12-2021
9

In de afgelopen verslagperiode(n) is het overleg over een eventuele minnelijke
regeling voortgezet. Het is de verw achting dat partijen binnen afzienbare
termijn partijen alsnog tot een regeling komen. Blijft die regeling uit, dan zal de
curator zich stellen in de hoger beroep-procedure (zie onder 9.3).

16-03-2022
10

Alle inhoudelijke w erkzaamheden in onderhavig faillissement zijn verricht.
Op korte termijn zal de Rechter-commissaris w orden verzocht het
faillissement voor opheffing w egens gebrek aan baten ex art. 16 Fw aan de
Rechtbank voor te dragen.

16-06-2022
11

Het onderhavige verslag dient als eindverslag te w orden aangemerkt.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium nog niet bekend.

24-12-2019
1

Zie 10.1.

16-06-2022
11

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10.4 Werkzaamheden overig
verslaglegging.

24-12-2019
1

verslaglegging

16-06-2022
11

Bijlagen
Bijlagen

