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

6
09-09-2022
F.10/21/82
NL:TZ:0000187830:F001
28-04-2021

R-C
Curator

mr. F. Damsteegt
mr R.R.M. van den Heuvel

Algemene gegevens
Naam onderneming
Tieleman Constructions B.V.
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Gegevens onderneming
Tieleman Constructions B.V. (KvK nummer 64629546), statutair gevestigd te
Nieuw e-Tonge en gevestigd te (3244 BB) Nieuw e-Tonge aan het Europaplein 1
– hierna genoemd: “Curanda”. (1)
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Activiteiten onderneming
Curanda hield zich bezig met het ontw erpen, tekenen, produceren en
monteren van staalproducten. (1)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ 1.951.737,00

€ -140.483,00

€ 605.085,00

2017

€ 2.377.545,00

€ -51.973,00

€ 516.656,00

2019

€ 2.966.547,00

€ 112.322,00

€ 704.099,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden
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Gemiddeld aantal personeelsleden
17

11-06-2021
1

Boedelsaldo
€ 1.310,45

11-06-2021
1

€ 73.754,83

09-09-2021
2

€ 126.130,49

09-12-2021
3

€ 125.640,78

09-03-2022
4

€ 123.268,96

09-09-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
28-4-2021

11-06-2021
1

t/m
11-6-2021
van
11-6-2021

09-09-2021
2

t/m
9-9-2021
van
10-9-2021

09-12-2021
3

t/m
9-12-2021
van
10-12-2021

09-03-2022
4

t/m
9-3-2022
van
10-3-2022

09-06-2022
5

t/m
8-6-2022
van
9-6-2022

09-09-2022
6

t/m
9-9-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

116 uur 36 min

2

125 uur 12 min

3

69 uur 48 min

4

46 uur 18 min

5

45 uur 54 min

6

26 uur 48 min

totaal

430 uur 36 min

Toelichting bestede uren
Het faillissement van Curanda is op 28 april 2021 op eigen aanvraag
uitgesproken met aanstelling van mr. J.M. van der W ulp tot curator. Mr Van der
W ulp heeft de bedrijfslocatie een aantal maal bezocht, de achtergronden en de
oorzaken van het faillissement besproken met het bestuur van curanda,
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stukken opgevraagd en bestudeerd, verder overleg gevoerd met curanda en
diverse schuldeisers, w aaronder de verhuurder/pandhouder. Daarnaast heeft
hij het personeel ontslag aangezegd en het UW V ingeschakeld. Nadat de
rechtbank besloot een andere curator aan te stellen is het faillissement aan
mr. L.T. van der Sluis overgedragen.
Op 14 mei 2021 is mr. Van der W ulp als curator ontslag verleend en is mr. L.T.
van der Sluis tot opvolgend curator aangesteld. In het vervolg w ordt mr. Van
der Sluis met ‘curator’ aangeduid.
Na zijn aanstelling heeft de curator de stand van zaken in het faillissement
geïnventariseerd en een kennismakingsgesprek gevoerd met het bestuur van
Curanda op de bedrijfslocatie van Curanda aan de Langew eg 12a te Nieuw eTonge. Met het bestuur zijn de aangedragen oorzaken van het faillissement
besproken, evenals de achtergrond van het faillissement. De curator heeft in
de afgelopen verslagperiode beoogd een eerste inzage te krijgen in de door
het bestuur van Curanda aangeleverde administratie. De curator heeft diverse
activa in het faillissement aangetroffen. Dit betreft onder meer inventaris,
voorraad, voertuigen, immateriële activa en vorderingen op debiteuren. Voorts
bevindt er zich een zonnepaneleninstallatie op het dak van de bedrijfslocatie
van Curanda. In de eerste verslagperiode hebben W . Tieleman Holding B.V. en
de Rabobank zich bij de curator gemeld met de stelling dat zij (beiden)
beschikken over (eersterangs) pandrechten op de activa van Curanda. De
curator heeft de zekerhedenpositie van Curanda in kaart gebracht. Voorts
speelt een mogelijke discussie met een derde partij omtrent de zekerheden die
zijn gevestigd ten aanzien van de zonnepaneleninstallatie op het dak van de
bedrijfslocatie.
Verder heeft de curator een aantal praktische zaken opgepakt en voor, zover
mogelijk, afgew ikkeld. (1)
In de afgelopen verslagperiode is een regeling met (verhuurder tevens
pandhouder) W . Tieleman Holding B.V. en (pandhouder) W . Tieleman Materieel
B.V. met toestemming van de Rechter-Commissaris tot stand gekomen. De
inventaris van Curanda is verkocht aan W . Tieleman Materieel B.V. voor een
bedrag van € 10.000,00 excl. btw . Ten aanzien van de voorraad en voertuigen
van Curanda geldt dat W . Tieleman Materieel B.V. haar vordering op Curanda
heeft verlaagd met de geschatte w aarde van de voorraad en voertuigen. W .
Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. zijn met de curator een
boedelbijdrage overeengekomen ten aanzien van de voorraad en voertuigen
van in totaal € 5.000,00 excl. btw . Daarbij is de huurovereenkomst met
betrekking tot de bedrijfslocatie van Curanda te Nieuw e-Tonge met w ederzijds
goedvinden geëindigd, w aarbij verhuurder W . Tieleman Holding B.V. geen
boedelvordering in zal dienen uit hoofde van de huurovereenkomst (over de
periode na datum faillissement) ten aanzien van de bedrijfslocatie.
De discussie omtrent de zekerheden met betrekking tot de
zonnepaneleninstallatie is in de afgelopen verslagperiode voortgezet.
Voorts heeft de curator per debiteur onderzocht of sprake is van een
cessieverbod met goederenrechtelijke w erking. Hieruit is gebleken dat met
betrekking tot (in elk geval) tw ee debiteuren geldt dat van een dergelijk
cessieverbod sprake is, zodat de vorderingen van Curanda op deze debiteuren
niet zijn verpand. De curator heeft de openstaande vorderingen op deze
debiteuren voor een totaalbedrag van € 54.410,50 namens de boedel geïnd.
Voor zover de curator thans bekend zijn de overige vorderingen van Curanda
op debiteuren verpand aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel
B.V. (eerste in rang) en Rabobank (tw eede in rang).
De claims van leveranciers onder eigendomsvoorbehoud zijn geïnventariseerd.
Indien van toepassing, is overgegaan tot teruggave van de betreffende
goederen.
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Verder is de administratie van Curanda veiliggesteld en geïndiceerd ten
behoeve van het voort te zetten onderzoek. (2)
In de afgelopen verslagperiode is de discussie omtrent de zekerheden met
betrekking tot de zonnepaneleninstallatie, gevestigd ten gunste van diverse
partijen, te w eten W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.,
W aardevoorjegeld en Curanda, voortgezet en afgerond. Tussen partijen is na
het faillissement van Curanda een geschil ontstaan omtrent de rangorde en de
meest gerede w ijze van uitw inning van de zekerheden gevestigd op de
zonnepaneleninstallatie nu zow el W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman
Materieel B.V. als W aardevoorjegeld zich op het standpunt stelden dat zij over
eersterangs zekerheidsrechten beschikten, naast mogelijke discussie over de
mogelijkheden van uitw inning en de gevolgen daarvan. Tussen partijen is met
goedkeuring van de rechter-commissaris een minnelijke regeling tot stand
gekomen, w aarbij W aardevoorjegeld en Curanda afstand hebben gedaan van
hun zekerheden tegen ontvangst door de boedel van een boedelbijdrage van
W . Tieleman Materieel B.V. ten bedrage van € 25.000,00 excl. btw en een
verlaging van de concurrente vordering van W . Tieleman Materieel B.V. op
Curanda met een bedrag van € 25.000,00.
Voorts zijn op de bankrekening van Curanda na datum faillissement betalingen
ontvangen van tw ee debiteuren die zijn verpand aan W . Tieleman Holding B.V.
en W . Tieleman Materieel B.V. (eerste in rang) en Rabobank (tw eede in rang).
Een van de tw ee betalingen ten bedrage van € 22.454,28 kan w orden
aangemerkt als onverschuldigde betaling en is als zodanig opgenomen als
concurrente boedelvordering. Ten aanzien van de tw eede ontvangen betaling
ten bedrage van € 2.119,92 geldt dat de debiteur betw ist dat deze kan
w orden aangemerkt als onverschuldigde betaling. De curator heeft dit thans in
onderzoek.
Voorts heeft de curator nader onderzoek verricht naar de administratie van
Curanda. Dit heeft reeds geleid tot een aantal vragen van de curator aan het
bestuur van Curanda onder meer over betalingen die zijn verricht door
Curanda. Het bestuur heeft deze vragen beantw oord. De curator heeft de
antw oorden van het bestuur thans in onderzoek. (3)
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In de afgelopen verslagperiode is de curator tot het oordeel gekomen dat ook
de tw eede ontvangen betaling ten bedrage van € 2.119,92, die na datum
faillissement is ontvangen van een debiteur di eis verpand aan W . Tieleman
Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V .(eerste in rang) en Rabobank
(tw eede in rang) kan w orden aangemerkt als onverschuldigde betaling. De
betaling is als zodanig opgenomen als concurrente boedelvordering.
Voorts is het rechtmatigheidsonderzoek in dit faillissement voortgezet. De
curator verw acht dat dit in de komende verslagperiode kan w orden afgerond.
(4)

09-03-2022
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Het rechtmatigheidsonderzoek is in de afgelopen periode afgerond, zij het dat
de voorlopige bevindingen van curator duiden op een groot aantal
rechtmatigheidsaspecten w aarover het bestuur (en derden) nader dienen te
verklaren. Bij w ijze van korte duiding van de aspecten w aarop het
rechtmatigheidsonderzoek zich heeft toegespitst geldt dat:”
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De administratie niet voldoet en niet heeft voldaan aan de vereisten ex
art. 2:10 BW , nu onder meer vorderingen in rekening-courant met
gelieerde partijen onjuist zijn w eergegeven, de administratie niet
aansluit met de laatste jaarrekening(en), mogelijk onzakelijke uitgaven
van curanda (ten onrechte) als zakelijk zijn verantw oord en naar het zich
laat aanzien sprake is gew eest van feitelijke financiering van aan het
bestuur gelieerde vennootschap die (ten onrechte) niet als zodanig is
verantw oord in de administratie van curanda;

De bedoelde financiering van de aan het bestuur gelieerde
vennootschappen kent geen zakelijke grondslag en voor de
desbetreffende financieringen zijn geen overeenkomsten gesloten, noch
zijn er zekerheden verkregen in w eerw il van (bij het bestuur bekende)
debiteurenrisico’s.
Naar het zich laat aanzien is sprake gew eest van selectieve betalingen in
de periode voorafgaand aan het faillissement, w elke mogelijk niet door
de omstandigheden kunnen w orden gerechtvaardigd; (5)
De curator is doende met zijn onderzoek naar de oorzaken van het
faillissement en het rechtmatigheidsonderzoek. (6)
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Curanda is bij notariële akte d.d. 25 november 2015 opgericht. Statutair
bestuurder tevens enig aandeelhouder van Curanda is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Noteko Beheer B.V. (KvK
nummer 64627152). Noteko Beheer B.V. w ordt bestuurd door de heer K.J.
Noteboom. Derhalve is de heer Noteboom feitelijk/indirect bestuurder van
Curanda. (1)
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1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement w as Curanda als eiser betrokken bij drie procedures bij
de Ondernemingsrechtbank te Antw erpen (België). Het betreft in feite één
geschil tegen een voormalig w erknemer van Curanda en diens
vennootschappen, maar het zijn volgens de advocaat van Curanda om
technische redenen drie procedures gew orden. De lopende procedures zijn
thans op verzoek geschorst. De curator verdiept zich in de procedures en komt
in het volgende verslag op terug op de opportuniteit van voortzetting. (1)
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De curator heeft de posities van partijen in beraad. (2)
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De curator neemt de drie procedures bij de Ondernemingsrechtbank te
Antw erpen (België), w aar Curanda op datum faillissement als eiser bij
betrokken w as, niet over. (3)

09-12-2021
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1.3 Verzekeringen
De lopende verzekeringen zijn/w orden door het faillissement beëindigd, dan
w el opgezegd, in voorkomend geval nadat de relevante bedrijfsmiddelen zijn
verkocht of overgedragen. (1)

11-06-2021
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De verzekeringen w aarop de curator is gestuit zijn beëindigd dan w el
opgezegd. (2)

09-09-2021
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1.4 Huur

1.4 Huur
Curanda w as gebonden aan een huurovereenkomst ten aanzien van de
bedrijfslocatie aan de Langew eg 12a te (3244 BH) Nieuw e-Tonge. In overleg
met verhuurder W . Tieleman Holding B.V. zal de huurovereenkomst op korte
termijn met w ederzijds goedvinden w orden beëindigd. (1)
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Zie paragraaf 3.2 van dit verslag. De huurovereenkomst met betrekking tot de
bedrijfslocatie te Nieuw e-Tonge is inmiddels met w ederzijds goedvinden
beëindigd, w aarbij verhuurder W . Tieleman Holding B.V. afziet van het indienen
van een boedelvordering uit hoofde van de huurovereenkomst (over de
periode na datum faillissement) ten aanzien van de bedrijfslocatie. (2)

09-09-2021
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is op eigen aanvraag uitgesproken. Het bestuur heeft jegens
de curator omtrent de voornaamste oorzaken van het faillissement als volgt
verklaard.
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Curanda is in november 2015 opgericht. Curanda hield zich bezig met het
ontw erpen, tekenen, produceren en monteren van staalproducten. De
voornaamste oorzaak van het faillissement zou zijn gelegen in een project in
België w aarvoor Curanda w erkzaamheden heeft verricht, maar w aarbij
betaling door de Belgische opdrachtgever van de facturen van Curanda door
de Belgische opdrachtgever uitbleef. Volgens het bestuur ontstonden hierdoor
liquiditeitsproblemen bij Curanda. Dit leidde ertoe dat Curanda niet meer aan
haar betalingsverplichtingen jegens (onder meer) de verhuurder van de
bedrijfslocatie tevens pandhouder, W . Tieleman Holding B.V., kon voldoen.
Hierop zijn W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. tot
uitw inning van de gevestigde zekerheden overgegaan, w aarbij activa in
vuistpand zijn genomen.
Het bestuur heeft verklaard dat de samenloop van omstandigheden ertoe
heeft geleid dat Curanda niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon
voldoen en zij derhalve noodgedw ongen eigen aangifte moest doen van het
faillissement.
De curator onderzoekt de vooromschreven stellingen van het bestuur. (1)
Zie verslag 1. De curator doet hier nog nader onderzoek naar. (2)
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Zie verslag 1. De curator verw acht dit onderzoek in de komende
verslagperiode af te kunnen ronden. (4)
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
17
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
17
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

30-4-2021

17

Alle arbeidsovereenkomsten zijn na verkregen machtiging van de
Rechter-Commissaris door de curator op 30 april 2021 opgezegd.

totaal

17

2.4 Werkzaamheden personeel
Verzoek machtiging Rechter-Commissaris voor opzeggen
arbeidsovereenkomsten, opzeggingsbrief w erknemers opstellen, contact met
UW V. (1)
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Contact met (voormalig) w erknemers. (2)
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Curanda had geen onroerende zaken in eigendom. (1)

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Onderzoek Kadaster. (1)
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 10.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 10.000,00

€ 2.500,00

Bedrijfs- en kantoorinventaris
Voertuigen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft inventaris aangetroffen op de bedrijfslocatie. De inventaris
bestaat nagenoeg geheel uit bodemzaken. Voorts heeft de curator voertuigen
aangetroffen die in eigendom toebehoren aan de boedel, evenals een
voorraad staalprofielen en -platen. De inventaris, voertuigen en de voorraad
zijn verpand aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.
(eerste in rang) en de Rabobank (tw eede in rang). (1)
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In de afgelopen verslagperiode is met toestemming van de RechterCommissaris de navolgende regeling met (verhuurder tevens pandhouder) W .
Tieleman Holding B.V. en (pandhouder) W . Tieleman Materieel B.V. tot stand
gekomen.
De inventaris van Curanda, nagenoeg geheel bestaande uit bodemzaken, is met instemming van de Belastingdienst - verkocht aan W . Tieleman Materieel
B.V. voor een bedrag van € 10.000,00 excl. btw . Ten aanzien van de voorraad
en voertuigen van Curanda geldt dat W . Tieleman Materieel B.V. haar vordering
op Curanda met de geschatte w aarde van de voorraad en voertuigen heeft
verlaagd w aarna W . Tieleman Materieel B.V. zelf de verkoop daarvan ter hand
heeft genomen c.q. zal nemen. W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman
Materieel B.V. zijn met de curator een boedelbijdrage overeengekomen ten
aanzien van de voorraad en voertuigen van in totaal € 5.000,00 excl. btw .
Voorts is overeengekomen dat de huurovereenkomst met betrekking tot de
bedrijfslocatie van Curanda te Nieuw e-Tonge met w ederzijds goedvinden is
geëindigd, w aarbij verhuurder W . Tieleman Holding B.V. geen boedelvordering
in zal dienen uit hoofde van de huurovereenkomst (over de periode na datum
faillissement) ten aanzien van de bedrijfslocatie. (2)
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De curator heeft inventaris aangetroffen op de bedrijfslocatie. De inventaris
bestaat nagenoeg geheel uit bodemzaken. De curator is in overleg met de
zekerheidsgerechtigde en de Belastingdienst over de geëigende w ijze van
verkoop. (1)
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1

Zie verslag 1 en paragraaf 3.3 van dit verslag. (2)
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Onderzoek naar activa en zekerhedenpositie(s), correspondentie verhuurder
W . Tieleman Holding B.V., correspondentie Rabobank, correspondentie
rechthebbenden.(1)

11-06-2021
1

Nader onderzoek naar activa en zekerhedenpositie(s), correspondentie
bestuur, correspondentie verhuurder W . Tieleman Holding B.V., transactie
pandhouders W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.,
correspondentie Rabobank, correspondentie rechthebbenden. (2)

09-09-2021
2

Nader onderzoek naar activa en zekerhedenpositie(s) met betrekking tot de
zonnepaneleninstallatie, correspondentie W . Tieleman Holding B.V. en W .
Tieleman Materieel B.V., correspondentie W aardevoorjegeld, treffen van
minnelijke regeling. (3)

09-12-2021
3

De w erkzaamheden in dit kader zijn thans afgerond (4).
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad

€ 0,00

€ 2.500,00

totaal

€ 0,00

€ 2.500,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voorraad aangetroffen. De voorraad van Curanda is verpand
aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. (eerste in rang) en
de Rabobank (tw eede in rang). (1)
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Zie verslag 1 en paragraaf 3.3 van dit verslag voor w at betreft de voorraad die
is aangetroffen. (2)
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De curator heeft voorraad aangetroffen. De voorraad van Curanda is verpand
aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. (eerste in rang) en
de Rabobank (tw eede in rang). (1)
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Voortzetting overleg met pandhouders, correspondentie bestuur, transactie
pandhouders W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. (2)

09-09-2021
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Immateriële activa
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
De immateriële activa van Curanda bestaan uit onder meer de goodw ill van
Curanda en een domeinnaam. (1)
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Nader onderzoek naar overige activa. (1)
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 54.410,50
€ 0,00

Toelichting debiteuren

€ 54.410,50

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uit de administratie van Curanda volgt dat Curanda op 3 mei 2021 een bedrag
van € 476.369,30 van derden te vorderen had. Curanda heeft de vorderingen
op de debiteuren verpand aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman
Materieel B.V. (eerste in rang) en de Rabobank (tw eede in rang). De curator
onderzoekt thans per debiteur of sprake is van een cessieverbod met
goederenrechtelijke w erking. Indien en voor zover daarvan sprake is, geldt dat
de vordering niet is verpand en de eventuele opbrengst de boedel toekomt.
(1)
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In de afgelopen verslagperiode heeft de curator per debiteur van Curanda
onderzocht of sprake is van een cessieverbod met goederenrechtelijke
w erking. Daaruit is gebleken dat met betrekking tot (in elk geval) tw ee
debiteuren geldt dat van een dergelijk cessieverbod sprake is, zodat de
vorderingen van Curanda op deze debiteuren niet zijn verpand. De curator
heeft de openstaande vorderingen op deze debiteuren voor een totaalbedrag
van € 54.410,50 vervolgens namens de boedel geïnd. Voor zover de curator
thans bekend zijn de overige vorderingen van Curanda op debiteuren verpand
aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. (eerste in rang) en
Rabobank (tw eede in rang). (2)
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Op de bankrekening van Curanda na datum faillissement zijn na datum
faillissement tw ee betalingen ontvangen van tw ee debiteuren die zijn verpand
aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V. (eerste in rang) en
Rabobank (tw eede in rang). Een van de tw ee betalingen ten bedrage van €
22.454,28 kan w orden aangemerkt als onverschuldigde betaling en is als
zodanig opgenomen als concurrente boedelvordering. Ten aanzien van de
tw eede ontvangen betaling ten bedrage van € 2.119,92 geldt dat de debiteur
betw ist dat deze kan w orden aangemerkt als onverschuldigde betaling. De
curator heeft dit thans in onderzoek. (3)

09-12-2021
3

Naar het oordeel van de curator kan ook de tw eede ontvangen betaling van €
2.119,92 w orden aangemerkt als onverschuldigde betaling. De vordering is als
zodanig opgenomen als concurrente boedelvordering. (4)

09-03-2022
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Onderzoek debiteurenadministratie, correspondentie bestuur, correspondentie
W . Tieleman Holding B.V., correspondentie Rabobank. (1)

11-06-2021
1

Nader onderzoek debiteurenadministratie, correspondentie bestuur,
correspondentie pandhouders W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman
Materieel B.V. en Rabobank, innen vorderingen op debiteuren. (2)

09-09-2021
2

Nader onderzoek debiteurenadministratie, correspondentie pandhouders W .
Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V., onderzoek bankafschriften
Rabobank, correspondentie debiteuren. (3)

09-12-2021
3

Onderzoek bankafschriften Rabobank, correspondentie debiteuren,
correspondentie Rabobank. (4)

09-03-2022
4

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 232.286,84

11-06-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank heeft haar vordering op Curanda ingediend. (1)

€ 182.286,84

09-09-2021
2

Toelichting vordering van bank(en)
De vordering van de Rabobank op Curanda is als gevolg van uitw inning door
de Rabobank van een aan haar verleende borgstelling aangepast. (2)

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen. (1)

5.3 Beschrijving zekerheden

11-06-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
De inventaris, voorraad, voertuigen en vorderingen van Curanda op debiteuren
zijn verpand aan W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.
(eerste in rang) en de Rabobank (tw eede in rang).

11-06-2021
1

Voorts is de zonnepaneleninstallatie van Curanda op het dak van de
bedrijfslocatie (deels) gefinancierd door crow dfundingsplatform
W aardevoorjegeld. W aardevoorjegeld stelt dat zij pandrechten heeft op de
zonnepanelen, alsook op de vordering op de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) uit hoofde van de toegekende SDE-subsidie aan haar is
verpand en dat zij een recht van eerste hypotheek heeft op het zakelijk recht
van opstal. De gestelde rechten zijn in onderzoek bij de curator nu mogelijk is
dat de pandrechten van W Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.
de rechten van W aardevoorjegeld in rang overstijgen. (1)
In de afgelopen verslagperiode is de discussie met betrokkenen omtrent de
zekerheden met betrekking tot de zonnepaneleninstallatie van Curanda op het
dak van de bedrijfslocatie voortgezet. De curator verw acht dat deze in de
komende verslagperiode kan w orden afgerond. (2)

09-09-2021
2

In de afgelopen verslagperiode is de discussie met betrokkenen omtrent de
zekerheden met betrekking tot de zonnepaneleninstallatie, gevestigd ten
gunste van diverse partijen, te w eten W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman
Materieel B.V., W aardevoorjegeld en Curanda, afgerond. Tussen partijen is na
het faillissement van Curanda een geschil ontstaan omtrent de rangorde en de
meest gerede w ijze van uitw inning van de zekerheden gevestigd op de
zonnepaneleninstallatie nu zow el W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman
Materieel B.V. als W aardevoorjegeld zich op het standpunt stelden dat zij over
eersterangs zekerheidsrechten beschikten, naast mogelijke discussie over de
mogelijkheden van uitw inning en de gevolgen daarvan. Tussen partijen is met
goedkeuring van de Rechter-Commissaris een minnelijke regeling tot stand
gekomen, w aarbij W aardevoorjegeld en Curanda afstand hebben gedaan van
hun zekerheden tegen ontvangst door de boedel van een boedelbijdrage van
W . Tieleman Materieel B.V. ten bedrage van € 25.000,00 excl. btw en een
verlaging van de concurrente vordering van W . Tieleman Materieel B.V. op
Curanda met een bedrag van € 25.000,00. De boedelbijdrage ten bedrage van
€ 25.000,00 is door de boedel ontvangen. (3)

09-12-2021
3

5.4 Separatistenpositie
Zie paragraaf 5.3. (1)

11-06-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
In onderzoek bij de curator. In de tussentijd zal de curator als ‘goed huisvader’
w aken over deze goederen. (1)

11-06-2021
1

De curator heeft de claims van leveranciers onder eigendomsvoorbehoud
geïnventariseerd. De curator is indien van toepassing overgegaan tot
teruggave van de betreffende goederen. (2)

09-09-2021
2

5.6 Retentierechten

5.6 Retentierechten
Voor zover bekend niet van toepassing.

11-06-2021
1

5.7 Reclamerechten
Voor zover bekend niet van toepassing. (1)

11-06-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

11-06-2021
1

Toelichting
De curator is thans in overleg met pandhouder W . Tieleman Holding B.V. en W .
Tieleman Materieel B.V. over de uitw inning van de resterende activa van
Curanda en de separatistenbijdrage. (1)

€ 5.000,00

09-09-2021
2

Toelichting
Zie verslag 1 en paragraaf 3.3 van dit verslag (2)

€ 30.000,00

09-12-2021
3

Toelichting
Zie voorgaande verslagen en paragraaf 3.3 van dit verslag. (3)

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.,
correspondentie Rabobank, correspondentie W aardevoorjegeld.nl,
correspondentie bestuur, correspondentie crediteuren. (1)

11-06-2021
1

Correspondentie W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.,
correspondentie W aardevoorjegeld.nl, afw ikkelen claims m.b.t.
eigendomsvoorbehoud, correspondentie bestuur. (2)

09-09-2021
2

Correspondentie W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel B.V.,
correspondentie W aardevoorjegeld.nl, verzoek goedkeuring rechtercommissaris, treffen minnelijke regeling m.b.t. zonnepaneleninstallatie.

09-12-2021
3

De w erkzaamheden in dit kader zijn thans afgerond. (4)

09-03-2022
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Na datum faillissement heeft Curanda met instemming van de (voormalig)
curator w erkzaamheden met betrekking tot één project in Terneuzen door één
w erknemer voortgezet. (1)

11-06-2021
1

Zie verslag 1. In de afgelopen verslagperiode zijn de w erkzaamheden met
betrekking tot het project in Terneuzen afgerond.

09-09-2021
2

6.2 Financiële verslaglegging
In de komende verslagperiode volgt de financiële verslaglegging. (1)

11-06-2021
1

Ten aanzien van het project in Terneuzen geldt dat de daaruit voortvloeiende
vorderingen van Curanda vanw ege een cessieverbod met goederenrechtelijke
w erking niet zijn verpand. De opbrengst komt derhalve aan de boedel toe. De
curator heeft namens de boedel de vordering van Curanda op de betreffende
debiteur voor een totaalbedrag van € 50.010,50 geïnd, w aarbij geldt dat een
bedrag van € 40.994,50 betrekking heeft op w erkzaamheden verricht voor
datum faillissement en € 9.016,00 op w erkzaamheden in de periode na datum
faillissement. (2)

09-09-2021
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Correspondentie opdrachtgever, correspondentie bestuur. (1)

11-06-2021
1

Afronden project Terneuzen, correspondentie opdrachtgever, correspondentie
(voormalig) w erknemer, correspondentie bestuur). (2)

09-09-2021
2

De w erkzaamheden in dit kader zijn reeds afgerond. (4)

09-03-2022
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. (1)

11-06-2021
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing. (1)

6.6 Opbrengst

11-06-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

11-06-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing. (1)

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

11-06-2021
1

Toelichting
Niet van toepassing. (1)

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen. (1)

11-06-2021
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek. (1)

11-06-2021
1

De administratie is door de curator veilig gesteld en geïndiceerd ten behoeve
van het voort te zetten onderzoek. De curator zal in de komende
verslagperiode(n) toetsen of er is voldaan aan de boekhoudplicht. (2)

09-09-2021
2

De afgelopen verslagperiode heeft de curator nader onderzoek verricht naar
de administratie. Dit heeft reeds geleid tot een aantal vragen van de curator
aan het bestuur van Curanda onder meer over betalingen die zijn verricht door
Curanda. Het bestuur heeft deze vragen beantw oord. De curator heeft de
antw oorden van het bestuur thans in onderzoek. (3)

09-12-2021
3

Het rechtmatigheidsonderzoek heeft geleid tot een groot aantal nadere
bevindingen w aarover het bestuur en derden nader dienen te verklaren. Aan
de hand van zodanige verklaringen zal de curator (mogelijk) vorderingen in
moeten stellen jegens de betrokken partijen. (5)

09-06-2022
5

In behandeling. (6)

09-09-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
2017: tijdig gedeponeerd op 18 december 2018.
2018: tijdig gedeponeerd op 29 oktober 2019.
2019: tijdig gedeponeerd op 22 januari 2020.

11-06-2021
1

Het door Curanda gehanteerde boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar. De
jaarrekeningen 2017, 2018 en 2019 zijn derhalve tijdig gedeponeerd. (1)
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator verw acht dit onderzoek in de komende verslagperiode
af te kunnen ronden en alsdan hieromtrent nadere mededelingen te kunnen
doen. (4)

09-03-2022
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring van
een accountant niet vereist. (1)

11-06-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Nu Curanda in 2015 is opgericht, is het gebruikelijke onderzoek naar de
voldoening aan de volstortingsplicht door de directe w erking van de W et FlexBV niet meer relevant. (1)

11-06-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

11-06-2021
1

In onderzoek. (1)

Ja

09-09-2022
6

Toelichting
In behandeling. (6)

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

11-06-2021
1

Toelichting
In onderzoek. (1)

Ja
Toelichting
In behandeling. (6)

7.7 Toelichting rechtmatigheid

09-09-2022
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. (1)

11-06-2021
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek. (1)

11-06-2021
1

Voortzetting onderzoek naar administratie en taakvervulling door het bestuur.
(2)

09-09-2021
2

Voortzetting onderzoek naar administratie en taakvervulling door het bestuur,
correspondentie bestuur. (3)

09-12-2021
3

Voortzetting rechtmatigheidsonderzoek. (4)

09-03-2022
4

Verkrijgen nadere verklaringen bestuur en derden, uitw erken en instellen
vorderingen op betrokkenen. (5)

09-06-2022
5

De curator is doende met zijn rechtmatigheidsonderzoek. Hij heeft inmiddels
zijn eerste onderzoek afgerond en zijn voorlopige conclusies geformuleerd.
De curator zal deze voorlopige conclusies de komende verslagperiode delen
met het bestuur van de onderneming en het bestuur van de onderneming
verzoeken daarop een andere toelichting te verschaffen. (6)

09-09-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 65,53

11-06-2021
1

Toelichting
ClaimsAgent B.V. Voorts dient rekening te w orden gehouden met het salaris
curator (p.m.) en (mogelijk) de huur over de opzegtermijn van het pand te
Nieuw e-Tonge. Ook dient rekening te w orden gehouden met de nog door het
UW V in te dienen boedelvordering. (1)

€ 220,53
Toelichting
Zie paragraaf 3.3 van dit verslag. De huurovereenkomst met betrekking tot de
bedrijfslocatie te Nieuw e-Tonge is beëindigd met w ederzijds goedvinden,
w aarbij verhuurder W . Tieleman Holding B.V. heeft verklaard af te zien van het
indienen van een boedelvordering uit hoofde van de huurovereenkomst (over
de periode na datum faillissement) ten aanzien van de bedrijfslocatie. (2)

09-09-2021
2

€ 130.279,46

09-12-2021
3

Toelichting
Het UW V heeft een boedelvordering van € 112.014,18 ingediend. Verder heeft
de curator een betaling door K&A Houtbouw B.V. na datum faillissement op de
bankrekening van Curanda ten bedrage van € 22.454,28 aangemerkt als
onverschuldigde betaling en als concurrente boedelvordering genoteerd.
Voorts heeft IC Automatisering B.V. een boedelvordering van € 2.590,17
w egens de door haar geleverde ICT-diensten w elke noodzakelijk w aren voor
het behoud van de boedel. Tot slot geldt dat de boedelvorering van
ClaimsAgent B.V. tot op heden € 220,83 bedraagt. (3)

€ 146.173,62

09-03-2022
4

Toelichting
De vordering van het UW V is ongew ijzigd. Daarnaast heeft in de afgelopen
verslagperiode nog een aantal nieuw e crediteuren hun vordering via
ClaimsAgent B.V. kenbaar gemaakt. De kosten voor ClaimsAgent B.V. bedragen
op dit moment € 251,08. Tot slot is de betaling door Algemene Aannemingen
voor een bedrag van € 2.119,92 als onverschuldigde betaling aangemerkt en
als concurrente boedelvordering opgenomen. (4)

Toelichting

09-06-2022
5

Ongew ijzigd geen toelichting nodig (5)

€ 146.173,02

09-09-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 225.625,00

11-06-2021
1

€ 243.757,58

09-09-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

11-06-2021
1

Toelichting
Het UW V heeft haar vordering nog niet ingediend. (1)

€ 63.282,87
Toelichting
Het UW V heeft haar preferente vordering ter verificatie ingediend. (3)

8.4 Andere pref. crediteuren

09-12-2021
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

11-06-2021
1

Toelichting
Vooralsnog geen. (1)

8.5 Aantal concurrente crediteuren
43

11-06-2021
1

Toelichting
Tot op heden hebben 43 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (1)

96

09-09-2021
2

Toelichting
Tot op heden hebben 96 concurrente crediteuren een vordering ingediend. (2)

102

09-12-2021
3

Toelichting
Tot op heden hebben 102 concurrente crediteuren een vordering ingediend.
(3)

108

09-03-2022
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 435.263,02

11-06-2021
1

€ 1.008.125,53

09-09-2021
2

€ 1.590.209,43

09-12-2021
3

€ 1.632.375,05

09-03-2022
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend. (1)

8.8 Werkzaamheden crediteuren

11-06-2021
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Faciliteren indienen vorderingen. (1)

11-06-2021
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
GS Support
Sun Business B.V.
De heer Van Praet en mevrouw Lazoen
(1)

11-06-2021
1

9.2 Aard procedures
Civielrechtelijk. (1)

11-06-2021
1

9.3 Stand procedures
Als gevolg van het faillissement van Curanda zijn de drie procedures,
aanhangig bij de Ondernemingsrechtbank te Antw erpen (België) thans op
verzoek geschorst. De curator verdiept zich in de procedures en komt daar in
het volgende verslag op terug. (1)

11-06-2021
1

De curator heeft de positie van partijen in beraad. (2)

09-09-2021
2

De curator neemt de drie procedures bij de Ondernemingsrechtbank te
Antw erpen (België), w aar Curanda op datum faillissement als eiser bij
betrokken w as, niet over. (3)

09-12-2021
3

De w erkzaamheden in dit kader zijn reeds afgerond. (4)

09-03-2022
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie advocaten en bestuurder. (1)

11-06-2021
1

Correspondentie advocaten en bestuurder. (2)

09-09-2021
2

Correspondentie advocaten en bestuurder. (3)

09-12-2021
3

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
(1) De komende verslagperiode zal de curator onder meer de navolgende
w erkzaamheden verrichten:

11-06-2021
1

Overleg pandhouders W . Tieleman Holding B.V. en W . Tieleman Materieel
B.V. omtrent verkoop resterende activa;
Onderzoek en overleg voeren met betrekking tot zekerheden
zonnepaneelinstallatie;
Uitleveren eigendommen derden;
Opleveren bedrijfslocatie;
Onderzoek debiteurenadministratie;
Rechtmatigheidsonderzoek (boekhouding, vervulling bestuurstaken,
pauliana en/of overige rechtmatigheidskw esties);
Indienen van schuldvorderingen verder faciliteren;
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement.
De komende verslagperiode zal de curator onder meer de navolgende
w erkzaamheden verrichten:

09-09-2021
2

Afw ikkelen discussie met betrekking tot zekerheden
zonnepaneelinstallatie;
Rechtmatigheidsonderzoek (boekhouding, vervulling bestuurstaken,
pauliana en/of overige rechtmatigheidskw esties);
Onderzoek overige kw esties;
Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren;
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (2)
De komende verslagperiode zal de curator onder meer de navolgende
w erkzaamheden verrichten:

09-12-2021
3

Voortzetten rechtmatigheidsonderzoek (boekhouding, vervulling
bestuurstaken, pauliana en/of overige rechtmatigheidskw esties);
Onderzoek overige kw esties;
Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren;
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (3)
De komende verslagperiode zal de curator onder meer de navolgende
w erkzaamheden verrichten:

09-03-2022
4

Afronden rechtmatigheidsonderzoek (boekhouding, vervulling
bestuurstaken, pauliana en/of overige
rechtmatigheidsonderzoekskw esties);
Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren;
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (4)
De komende verslagperiode zal de curator onder meer de navolgende
w erkzaamheden verrichten:
Afronden rechtmatigheidsonderzoek aan de hand van nadere
verklaringen bestuur en derden, het instellen van daaruit voortvloeiende
vorderinge;
Indiening van schuldvorderingen verder faciliteren;
Op termijn afw ikkelen van onderhavig faillissement. (5)

09-06-2022
5

Voortzetting onderzoek oorzaken van het faillissement en het
rechtmatigheidsonderzoek. (6)

09-09-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend. (1)

11-06-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
9-12-2022

09-09-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie “Plan van aanpak”. (1)

Bijlagen
Bijlagen

11-06-2021
1

