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

R-C
Curator

6
11-09-2020
F.13/19/176
NL:TZ:0000105281:F001
28-05-2019

mr. KM van Hassel
mr M.C.J. Jonckers

Algemene gegevens
Naam onderneming
Makers Knuivers W iersma B.V.

02-07-2019
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Bouw - en klusbedrijf

02-07-2019
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Toelichting
Geen

Boedelsaldo

02-07-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.149,50

02-07-2019
1

€ 1.266,06

30-09-2019
2

€ 1.266,06

23-12-2019
3

€ 1.266,06

13-03-2020
4

Verslagperiode
van
28-5-2019

02-07-2019
1

t/m
30-6-2019
van
1-7-2019

30-09-2019
2

t/m
29-9-2019
van
30-9-2019

23-12-2019
3

t/m
22-12-2019
van
23-12-2019

13-03-2020
4

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
5

t/m
11-6-2020
van
12-6-2020
t/m
11-9-2020

Bestede uren

11-09-2020
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 18 min

2

7 uur 12 min

3

2 uur 24 min

4

1 uur 48 min

5

14 uur 42 min

6

5 uur 48 min

totaal

53 uur 12 min

Toelichting bestede uren
In de afgelopen verslagperiode hebben de w erkzaamheden zich met name
gericht op het rechtmatigheidsonderzoek.

12-06-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 21 februari 2018 is door Paul Knuivers en Chris W iersma de besloten
vennootschap Makers Knuivers W iersma B.V. (hierna ook MKW ) opgericht .
Bestuurders w aren tot 19 februari 2019 de heer Knuivers en de heer W iersma.
Per deze datum heeft de heer W iersma zich uitgeschreven als bestuurder.
Daarna w as de heer Knuivers de enige bestuurder.

02-07-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen lopende procedures.

02-07-2019
1

1.3 Verzekeringen
Er zouden door MKW geen verzekeringen zijn afgesloten.

02-07-2019
1

1.4 Huur
Volgens de heer Knuivers w ordt een loods gehuurd in Sumar (Friesland) w aar
een beperkte hoeveelheid gereedschap van MKW staat. Deze loods w ordt niet
door MKW gehuurd, maar door de heer W iersma. Dit is mondeling, maar
(ondanks diverse herinneringen) nog niet schriftelijk, bevestigd door de
verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement

02-07-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
De in dit verslag opgenomen informatie is grotendeels gebaseerd op de door
de bestuurder van de gefailleerde verstrekte informatie. De curator sluit niet
uit dat delen van het navolgende later onjuist of incompleet zullen blijken te
zijn. Naar de oorzaken van het faillissement zal nog nader onderzoek w orden
gedaan.
Aan de informatie die is opgenomen in dit verslag kunnen geen rechten
w orden ontleend.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-07-2019
1

De activiteiten van MKW bestonden uit het uitvoeren van
onderhoudsw erkzaamheden en renoveren van met name w oonhuizen van
particulieren. De heer Knuivers had (volgens zijn verklaring bij de curator)
geen achtergrond in de bouw , maar zou het vak leren van de heer W iersma.
De opdrachten van MKW kw amen binnen via het digitale platform W erkspot.
In aanvang liepen de zaken goed en w erden de aangenomen projecten naar
tevredenheid opgeleverd. Volgens de heer Knuivers zou de heer W iersma
vanaf de zomer van 2018 de aangegane verplichtingen niet of niet deugdelijk
nakomen en kw am de verantw oordelijkheid voor uitvoering van de
w erkzaamheden steeds meer ten laste van de (onervaren) heer Knuivers.
Eind 2018, begin 2019 is de samenw erking verbroken. Sindsdien zijn geen
nieuw e opdrachten aangenomen en ligt het bedrijf stil.
Het faillissement is op 15 april 2019 door tw ee crediteuren van MKW
aangevraagd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Toelichting
Geen personeel.

02-07-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Geen personeel.

02-07-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

02-07-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.149,50
totaal

€ 1.149,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de heer Knuivers bestaan de bedrijfsmiddelen van MKW uit een
beperkte hoeveelheid gereedschap en een (veertien jaar oude) bedrijfsauto
(Volksw agen Golf).
Deze activa zijn aan de bij de curator bekende opkopers te koop aangeboden.
Deze opkopers hebben laten w eten geen interesse te hebben.
Tw ee partijen hebben een bod op de activa van MKW gedaan. Een bekende
relatie van de heer Knuivers heeft het hoogste bod gedaan: een bod van €
950 (ex BTW ). Dit bod is door de curator geaccepteerd. De curator heeft een
koopovereenkomst opgesteld en aan de koper toegezonden.
De verkoop is in de verslagperiode afgerond.

02-07-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Aanschrijven van de bij de curator bekende opkopers, correspondentie met
koper, opstellen koopovereenkomst.

02-07-2019
1

Correspondentie en telefoongesprekken met de koper en de heer Knuivers
over het w ijzigen van de tenaamstelling van de bedrijfsauto.

30-09-2019
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de bestuurder zijn er geen openstaande debiteuren. Voor alle door
MKW verrichte w erkzaamheden is (ruim) voor faillissement betaald.

02-07-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Geen. MKW heeft bij de KNAB Bank (alleen) een creditrekening en geen
financiering aangetrokken.

02-07-2019
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Aanschrijven banken.

02-07-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Zal nog w orden onderzocht.

02-07-2019
1

Zal nog w orden onderzocht. Ondanks herhaaldelijke verzoeken is de curator
nog in afw achting van het aanleveren van de volledige administratie.

30-09-2019
2

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator van de boekhouder van
gefailleerde administratie (i.c. grootboekkaarten en proef- en saldibalansen)
ontvangen. De administratie zal in de komende verslagperiode nader w orden
bestudeerd.

23-12-2019
3

De curator is bezig met het bestuderen van de administratie. In de komende
verslagperiode zal de curator haar onderzoek voortzetten.

13-03-2020
4

De curator heeft de beschikbare administratie, w aaronder de bankafschriften,
de grootboekkaarten en de proef- en saldibalansen, bestudeerd. Naar
aanleiding van haar bevindingen heeft de curator de bestuurder en de oudbestuurder ten aanzien van een aantal onderw erpen om een nadere
toelichting gevraagd. De curator heeft van de (oud-)bestuurders antw oord op
haar vragen ontvangen en zal deze reacties in de komende verslagperiode
nader bestuderen.

12-06-2020
5

Verslag 6
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de reacties van de (oud)bestuurders op de eerder door haar gestelde vragen bestudeerd. Naar
aanleiding van deze reacties heeft de curator de administratie nader bekeken
en beide bestuurders een aantal vervolgvragen gesteld. Daarnaast heeft de
curator ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek aanvullende
informatie opgevraagd bij een crediteur van MKW . De curator heeft de
gevraagde informatie inmiddels van de betreffende crediteur ontvangen en is
nog in afw achting van reacties van de (oud-)bestuurders op de door haar
gestelde vervolgvragen. De curator zal de (te) ontvangen informatie in de
komende verslagperiode nader bestuderen.

11-09-2020
6

7.2 Depot jaarrekeningen
MKW is op 21 februari 2018 opgericht en heeft (nog) geen jaarrekeningen
gedeponeerd.

02-07-2019
1

Verslag 6
De curator is in de afgelopen verslagperiode op de hoogte gebracht van de
omstandigheid dat op 18 augustus 2020 een niet vastgestelde jaarrekening
over de periode van 21 februari 2018 tot en met 31 december 2018 is
gedeponeerd.

11-09-2020
6

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

02-07-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Verslag 6
Zal nog w orden onderzocht.

02-07-2019
1

30-09-2019
2

23-12-2019
3

13-03-2020
4

12-06-2020
5

11-09-2020
6

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Zal nog w orden onderzocht.

Toelichting
Verslag 6
Zal nog w orden onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

02-07-2019
1

30-09-2019
2

23-12-2019
3

13-03-2020
4

12-06-2020
5

11-09-2020
6

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zal nog w orden onderzocht.

30-09-2019
2

Zal nog w orden onderzocht.

23-12-2019
3

Zal nog w orden onderzocht.

13-03-2020
4

De curator heeft aan de (oud)bestuurders vragen gesteld ten aanzien van
diverse mutaties op de bankrekening van gefailleerde.

12-06-2020
5

Verslag 6
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de reacties van de (oud)bestuurders op de eerder door haar gestelde vragen ten aanzien van
diversie mutaties op de bankrekening van MKW bestudeerd. Naar aanleiding
van deze reacties heeft de curator nader onderzoek gedaan en beide
bestuurders een aantal vervolgvragen gesteld. Daarnaast heeft de curator
ten behoeve van het rechtmatigheidsonderzoek aanvullende informatie
opgevraagd bij een crediteur van MKW . De curator heeft de gevraagde
informatie inmiddels van de betreffende crediteur ontvangen en is nog in
afw achting van reacties van de (oud-)bestuurders op de door haar gestelde
vervolgvragen. In de komende verslagperiode zal de curator de van de
crediteur en de bestuurders (te) ontvangen informatie nader bestuderen en
het rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

11-09-2020
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie met de bestuurder en de boekhouder ten aanzien van het
aanleveren van de administratie.

23-12-2019
3

Bestuderen van de beschikbare administratie en vervolgens correspondentie
met de (oud)bestuurders.

12-06-2020
5

Verslag 6
Bestuderen van de ontvangen reacties op eerder gestelde vragen aan de
(oud-)bestuurders van MKW . Nader onderzoek in de administratie van MKW
en correspondentie met de (oud-)bestuurders en een crediteur van MKW .

11-09-2020
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: P.M.
ClaimsAgent: € 18,15

02-07-2019
1

Toelichting
Salaris curator: P.M.
ClaimsAgent: € 27,23

Toelichting
Salaris curator: P.M.
ClaimsAgent: € 30,25

30-09-2019
2

23-12-2019
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 82,00

02-07-2019
1

Toelichting
Belastingdienst: € 82,00 (Motorrijtuigenbelasting)
€ 82,00

30-09-2019
2

Toelichting
Belastingdienst: € 82,00 (Motorrijtuigenbelasting)
€ 142,00

23-12-2019
3

Toelichting
Belastingdienst: € 142,00 (Motorrijtuigenbelasting)

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 13.002,25

02-07-2019
1

Toelichting
Atradius Collection claimt namens tw ee crediteuren een eigendomsvoorbehoud
op geleverde goederen.
€ 13.002,25

30-09-2019
2

Toelichting
Atradius Collection claimt namens tw ee crediteuren een eigendomsvoorbehoud
op geleverde goederen. De curator heeft deze goederen niet in de boedel
aangetroffen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
3

02-07-2019
1

6

30-09-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.869,05

02-07-2019
1

€ 69.469,61

30-09-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

02-07-2019
1

Nog niet bekend.

30-09-2019
2

Nog niet bekend.

23-12-2019
3

Nog niet bekend.

13-03-2020
4

Nog niet bekend.

12-06-2020
5

Verslag 6
Nog niet bekend

11-09-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

02-07-2019
1

Aanschrijven en correspondentie met crediteuren, bestuderen ingediende
vorderingen.

30-09-2019
2

Aanschrijven en correspondentie met crediteuren, bestuderen ingediende
vorderingen.

23-12-2019
3

Correspondentie met belastingdienst betreffende aangifte VpB 2019.

13-03-2020
4

Verslag 6
In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel een aangetekende brief
ontvangen betreffende een ingebrekestelling. Deze bleek echter gericht aan
de verkeerde entiteit.

11-09-2020
6

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

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met een
rechtmatigheidsonderzoek.

30-09-2019
2

In de komende verslagperiode zal een aanvang w orden gemaakt met een
rechtmatigheidsonderzoek.

23-12-2019
3

In de komende verslagperiode zal een rechtmatigheidsonderzoek w orden
gedaan.

13-03-2020
4

In de komende verslagperiode zullen de reacties van de (oud)bestuurders
nader w orden bestudeerd.

12-06-2020
5

Verslag 6
In de komende verslagperiode zal de curator de van de crediteur en de
bestuurders (te) ontvangen informatie nader bestuderen en het
rechtmatigheidsonderzoek vervolgen.

11-09-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Kan nog niets over w orden gezegd.

02-07-2019
1

Kan nog niets over w orden gezegd.

30-09-2019
2

Kan nog niets over w orden gezegd.

23-12-2019
3

De termijn w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld is afhankelijk van
de uitkomsten van het rechtmatigheidsonderzoek dat de curator gedurende de
komende verslagperiode zal voortzetten.

13-03-2020
4

De termijn w aarop het faillissement kan w orden afgew ikkeld w ordt mede
bepaald door de antw oorden van de (oud)bestuurders op de vragen van de
curator. Afhankelijk van deze antw oorden zal w orden bepaald of het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode kan w orden
afgerond.

12-06-2020
5

Verslag 6
De curator heeft naar aanleiding van de antw oorden van de (oud)bestuurders op de eerder door haar gestelde vragen een aantal
vervolgvragen gesteld. Daarnaast heeft de curator aanvullende informatie
ontvangen van een crediteur. Afhankelijk van de ontvangen informatie en de
antw oorden van de (oud-)bestuurders zal w orden bepaald of het
rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode kan w orden
afgerond.

11-09-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag
11-12-2020

10.4 Werkzaamheden overig

11-09-2020
6

10.4 Werkzaamheden overig
In deze verslagperiode heeft de curator (ter inventarisatie) gesproken met de
heer Knuivers en de heer W iersma. Daarnaast is dit verslag opgesteld.

02-07-2019
1

In deze verslagperiode heeft de curator de heer Knuivers herhaaldelijk
verzocht de nog ontbrekende administratie aan te leveren. Daarnaast is dit
verslag opgesteld.

30-09-2019
2

Opstellen van het verslag.

23-12-2019
3

Opstellen van het verslag.

13-03-2020
4

Opstellen van het verslag.

12-06-2020
5

Verslag 6
Opstellen van het verslag.

11-09-2020
6

Bijlagen
Bijlagen

