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Algemene gegevens
Naam onderneming
Autocenter Dijkstra B.V.

07-07-2020
1

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister bestonden de activiteiten van failliet uit: de in- en
verkoop van nieuw e en gebruikte motorvoertuigen, zow el aan particulieren als
bedrijven, alsmede het repareren en onderhouden daarvan.

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

07-07-2020
1

Toelichting financiële gegevens
De financiële gegevens van failliet zijn niet bekend bij curator. Volgens de
directeur van failliet is de boekhouding gebrekkig. Tot op heden kon geen
administratie w orden overhandigd.
De (nieuw e) boekhouder (de heer W estra) heeft curator telefonisch bevestigd
dat sinds 2015 failliet geen administratie heeft bijgehouden.

07-07-2020
1

De financiële gegevens zijn nog steeds niet aan curator overhandigd. De
boekhouder heeft curator bevestigd dat hij (nog steeds) geen financiële
gegevens heeft ontvangen, zodat de boekhouding niet kan w orden
samengesteld.

05-10-2020
2

De directeur van failliet heeft tijdens het telefonisch gesprek op 4 januari 2021
aan de w aarnemend curator kenbaar gemaakt, dat hij de administratie niet
goed heeft bijgehouden. Hij is bereid om alsnog met behulp van een derde de
administratie op orde te krijgen, maar de vraag is w at de w aarde hiervan is nu
eenmaal er sprake is van een faillissement. Het heeft derhalve in beginsel
geen nut om achteraf de administratie op te stellen.

04-01-2021
3

Op 12 april 2021 heeft de curator w ederom een gesprek gehad met de heer
Pieter Dijkstra, directeur van de failliete onderneming. Gelet op het feit dat er
gedurende 5 jaar niet is geboekhoud, of nagenoeg niet, heeft het opstellen
van een boekhouding op dit moment geen toegevoegde w aarde. Van dit
onderw erp w ordt dan ook afgezien.

12-04-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

07-07-2020
1

Boedelsaldo
€ 0,00

07-07-2020
1

€ 0,00

06-01-2022
7

Verslagperiode

Verslagperiode
van
2-6-2020

07-07-2020
1

t/m
1-7-2020
van
2-7-2020

05-10-2020
2

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

04-01-2021
3

t/m
1-1-2021
van
2-1-2021

12-04-2021
4

t/m
1-4-2021
van
2-4-2021

08-07-2021
5

t/m
1-7-2021
van
2-7-2021

07-10-2021
6

t/m
30-9-2021
van
1-10-2021
t/m
7-1-2022

Bestede uren

06-01-2022
7

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 6 min

2

5 uur 24 min

3

2 uur 42 min

4

2 uur 18 min

5

1 uur 54 min

6

0 uur 48 min

7

2 uur 0 min

totaal

28 uur 12 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Autocenter Dijkstra B.V. is opgericht op 30 december 2015. De bestuurder, en
enig aandeelhouder van Autocenter Dijkstra B.V. is de heer P. Dijkstra.

07-07-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet bekend.

07-07-2020
1

1.3 Verzekeringen
Failliet w as niet, op de gebruikelijke w ijze, verzekerd.

07-07-2020
1

1.4 Huur
Failliet huurde bedrijfsruimte van haar directeur, P. Dijkstra.
Per 1 juli 2020 is de huurrelatie beëindigd.

07-07-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van failliet w as het faillissement een gevolg van een
samenloop van omstandigheden, en overigens miscommunicatie.
Uiteindelijk is het faillissement uitgesproken voor een (restant)vordering van €
673,47.

07-07-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

07-07-2020
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

07-07-2020
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens de bestuurder van failliet zijn alle roerende zaken, die failliet gebruikte
in het kader van haar bedrijfsvoering, eigendom van zijn vader. Failliet had die
zaken slechts in gebruik. Failliet hoefde voor dat gebruik niet te betalen.

07-07-2020
1

Bij gebreke van een (deugdelijke) administratie kan curator één en ander niet
controleren.

05-10-2020
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De Belastingdienst komt het voorrecht toe op grond van artikel 21
Invorderingsw et 1990.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

07-07-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w aren er geen voorraden en w as evenmin
sprake van onderhanden w erk.

07-07-2020
1

Bij gebreke van een (deugdelijke) administratie kan curator één en ander niet
controleren.

05-10-2020
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

Bij gebreke van een (deugdelijke) administratie kan curator één en ander niet
controleren.

05-10-2020
2

3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Niet van toepassing

07-07-2020
1

Bij gebreke van een (deugdelijke) administratie kan curator één en ander niet
controleren.

05-10-2020
2

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Nog niet bekend.

07-07-2020
1

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

07-07-2020
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De directeur van failliet heeft met mr. M. van der Pol (Lexx Advocaten) te
Leeuw arden overleg gevoerd over het instellen van verzet tegen het
faillissementsvonnis. Uiteindelijk is besloten om geen verzet aan te tekenen.

07-07-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid

07-07-2020
1

7.1 Boekhoudplicht
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht.

07-07-2020
1

Zie ook hierboven sub 'Toelichting financiële gegevens'.

05-10-2020
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekeningen zijn niet gedeponeerd.

07-07-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

07-07-2020
1

Bij gebreke van een (deugdelijke) administratie kan curator één en ander niet
controleren.

05-10-2020
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-07-2020
1

Toelichting
Er is sprake van onbehoorlijk bestuur.
Ja

05-10-2020
2

Toelichting
Bij brief d.d. 22 juni 2020 is de voormalig bestuurder van failliet aansprakelijk
gesteld.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

07-07-2020
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is tot op heden niet gebleken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De bestuurder van failliet is gew ezen op zijn nalatigheid om failliet naar
behoren te besturen. Bij brief van 22 juni 2020 is hij in verband daarmee
aansprakelijk gesteld (de artikelen 2:9, 2:10 en 2:248 BW ).

07-07-2020
1

Op 12 april 2021 is met de heer Piet Dijkstra besproken, dat er sprake is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur in dit faillissement. Nu eenmaal dit een
nagenoeg vaststaand gegeven is, heeft het in de visie van de curator geen nut

12-04-2021
4

om hier een procedure over op te starten. De heer Piet Dijkstra is voorgesteld
een notariële schuldbekentenis op te stellen, w aarin hij erkent dat er sprake is
van kennelijk onbehoorlijk bestuur en hij aansprakelijk is voor het tekort van
de boedel. In het komend kw artaal zal deze notariële schuldbekentenis
w orden opgesteld.
De curator heeft in het vorige verslag aangegeven, dat er een notariële
schuldbekentenis zal w orden opgesteld. Zover is het echter nog niet gekomen.
De contacten met de heer Piet Dijkstra lopen op dit moment moeilijk. De heer
Piet Dijkstra heeft aangegeven bij derden een bedrag te lenen om de
bestuursaansprakelijkheid af te kopen, w aarbij de curator een indicatie heeft
gegeven van € 15.000,=. Dit is een relatief laag bedrag, maar na onderzoek is
gebleken dat de heer Piet Dijkstra geen enkel verhaal biedt.

08-07-2021
5

Daarbij komt, dat de curator 15 jaar geleden eveneens een faillissement van
de heer Piet Dijkstra in behandeling had. Alstoen is de curator opgevallen, dat
de heer Piet Dijkstra door een zw aar ongeval niet altijd in staat is goed op te
komen voor zijn eigen belangen. Dit brengt met zich mee dat de heer Dijkstra
in de praktijk allerlei plannen maakt, die vaak financieel verkeerd aflopen.
Het streven is dat er dit kw artaal duidelijkheid komt. Dit betekent of een
betaling van de heer Dijkstra, althans een derde, of een notariële
schuldbekentenis. In casu is dit de enige mogelijkheid, omdat procederen
uiteindelijk niets uithaalt, gelet op het feit dat bij een veroordelend vonnis er
geen verhaal in privé is op de heer Piet Dijkstra.
In het vorige verslag heeft de curator kenbaar gemaakt dat in dit kw artaal er
duidelijkheid moest komen over een regeling met de directeur Piet Dijkstra.
Deze duidelijkheid is er helaas niet: ondanks meerdere e-mails, telefoontjes en
appjes van de curator, heeft de heer Piet Dijkstra nog geen enkel bedrag
aangeboden.

07-10-2021
6

Natuurlijk kan een procedure w orden opgestart, maar dit is niet opportuun
gelet op de positie van de heer Piet Dijkstra. De curator w eet dat Piet Dijkstra
in het verleden privé failliet is gew eest, en op dit moment biedt de heer Piet
Dijkstra geen verhaal. Natuurlijk kan dit in de toekomst anders zijn, maar dit
brengt w eer met zich mee dat het faillissement jaren en jaren moet w orden
aangehouden.
De curator zal Piet Dijkstra derhalve voor de laatste maal de mogelijkheid
stellen om een regeling te treffen met de curator, zodat in beginsel het
faillissement kan w orden afgesloten. Zoals eerder aangegeven is er geen
activa, geen boekhouding en zal een civiele zaak tot geen opbrengst voor de
crediteuren leiden.
Dit kw artaal is er tw eemaal contact gew eest tussen de curator en Piet
Dijkstra. Piet Dijkstra had toegezegd met een regeling te komen, maar heeft
dit w ederom niet gedaan. De curator heeft Piet Dijkstra in de mogelijkheid
gesteld om een regeling te treffen, voor 20 januari 2022. Als deze regeling er
niet komt, dan is de aansprakelijkheid voor het boedeltekort een gegeven,
en zal de curator hoogstw aarschijnlijk een procedure opstarten. De reden
hiervoor is eenvoudig: de bestuurder Piet Dijkstra heeft geen enkel
administratief stuk bew aard, en geen administratie bijgehouden, en de
curator kan dit niet met de mantel der liefde bedekken. Daarom zal een
procedure w orden opgestart, om zo een vonnis te krijgen ter hoogte van het
tekort van de boedel. De vraag is echter of er enig verhaal op de heer Piet
Dijkstra tot de mogelijkheden behoort.

06-01-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Curator gaat in overleg met de directeur van failliet in verband met de
aansprakelijkstelling als hierboven beschreven.

07-07-2020
1

Overleg heeft niet meer plaatsgevonden. Het blijkt zeer moeilijk te zijn om met
de voormalig bestuurder in contact te komen. Op brieven/verzoeken w ordt niet
of nauw elijks gereageerd.

05-10-2020
2

De w aarnemend curator heeft op 4 januari 2021 uitvoerig contact gehad met
de directeur van de failliet. De directeur beseft zich, omdat hij geen
administratie heeft bijgehouden en geen jaarrekeningen heeft gepubliceerd,
dat de w et bepaalt dat hij in privé aansprakelijk is voor het tekort van de
boedel.

04-01-2021
3

De bestuurder van de failliet geeft echter aan mee te w illen w erken aan een
mogelijke regeling. Deze regeling zou hieruit kunnen bestaan, dat er een
bedrag aan de boedel betaald w ordt ter afkoop van de
bestuurdersaansprakelijkheid. In deze zaak kan dit passend zijn, nu eenmaal
enig verhaal in privé vrij kansloos is.
De failliet geeft aan op allerlei manieren mee te w illen w erken, en gew oon de
telefoon op te nemen w anneer hij gebeld w ordt.
De curator heeft meermaals gebeld en geAppt met de heer Dijkstra, om tot
uitvoerende afspraken te komen. Helaas is dit nog niet afgerond.

08-07-2021
5

De enige w erkzaamheden die de curator met betrekking tot de rechtmatigheid
nog dient te verrichten, betreft een regeling treffen met de heer Piet Dijkstra,
die ook daadw erkelijk w ordt uitgevoerd.

07-10-2021
6

De enige w erkzaamheden die de curator behoeft te verrichten, is de
aansprakelijkstelling van Dijkstra. Voor het overige zijn alle onderw erpen in
dit faillissement afgew ikkeld.

06-01-2022
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 117.743,00

07-07-2020
1

€ 119.061,00

05-10-2020
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

07-07-2020
1

6

05-10-2020
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 42.910,30

07-07-2020
1

€ 43.422,10

05-10-2020
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

07-07-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator zal trachten om (financiële) gegevens boven w ater te krijgen w aaruit
de gang van zaken van failliet blijkt.
Curator treedt in overleg met de directeur van failliet in verband met
(mogelijke) bestuurdersaansprakelijkheid.

07-07-2020
1

Er w ordt onvoldoende medew erking verleend aan de afw ikkeling van het
faillissement. Curator overw eegt een beroep te doen op de
Garantstellingsregeling Curatoren 2012.

05-10-2020
2

De failliet heeft toegezegd mee te w erken aan afw ikkeling van het
faillissement. De w aarnemend curator acht het dan ook niet nodig om een
beroep te doen op de Garantstellingsregeling, nu eenmaal van enig verhaal op
de directie van failliet geen sprake zal zijn. De heer P. Dijkstra w eet amper zijn
hoofd boven w ater te houden, en heeft in privé geen vermogensbestanddelen.

04-01-2021
3

In de maand januari zal de w aarnemend curator onderzoeken of er een
regeling te treffen valt met de heer P. Dijkstra. Vanzelfsprekend zal de
w aarnemend curator uw rechtbank hiervan op de hoogte houden.
In het tw eede kw artaal van 2021 zal de curator een notariële
schuldbekentenis met Pieter Dijkstra opstellen, de bestuurder van Autocenter
Dijkstra B.V.

12-04-2021
4

Zoals in het vorige kw artaal aangegeven, zijn er 2 mogelijkheden: of een
betaling van de heer Dijkstra, of een notariële schuldbekentenis. De curator zal
zorgdragen dat dit kw artaal één en ander w ordt uitgevoerd, nu eenmaal
anders deze kw estie te lang op de plank blijft liggen.

08-07-2021
5

Helaas is het plan van aanpak hetzelfde als vorig kw artaal.

07-10-2021
6

Ditmaal heeft de curator een definitieve termijn aan de heer Piet Dijkstra
gesteld: op 20 januari 2022 dient er een regeling te liggen, en zo niet dan zal
een procedure w orden opgestart. Dit brengt dus met zich mee dat er een
kans bestaat dat er in deze kw estie w ordt geprocedeerd.

06-01-2022
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Op dit moment is niet goed in te schatten op w elke termijn het faillissement
kan w orden afgew ikkeld.

07-07-2020
1

Curator neemt contact op met de rechter-commissaris in verband met de
Garantstellingsregeling.

05-10-2020
2

Komend kw artaal zal de w aarnemend curator beslissen hoe verder w ordt
gegaan met dit faillissement.

04-01-2021
3

Als er overeenstemming is bereikt met de heer Piet Dijkstra, dan zal de curator
onderzoeken of tot directe afw ikkeling van het faillissement kan w orden
overgegaan. Dit kan lastig w orden met betrekking tot de notariële
schuldbekentenis, nu eenmaal de uitvoering van deze schuldbekentenis binnen
een bepaalde periode dient te geschieden, en conform deze periode zal het
faillissement moeten w orden aangehouden.

08-07-2021
5

Afw ikkeling zal hopelijk begin 2022 zijn.

07-10-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
7-4-2022

06-01-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig
Zie sub 10.1.

07-07-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

