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mr O.A. van Oorschot

Algemene gegevens
Naam onderneming
Multibouw W ijnsma B.V.

10-09-2020
1

Gegevens onderneming
Hendow eg 3 2
9101 PC Dokkum

10-09-2020
1

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel handelsregister bij de Kamer van Koophandel ging het
om de volgende activiteiten:
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw ,
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw ,
Uitleenbureaus,
Bouw bedrijf, verhuur en lease van bouw machines en gereedschappen,
ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

10-09-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
3

10-09-2020
1

Boedelsaldo
€ 13.919,45

10-09-2020
1

€ 6.068,82

11-02-2021
2

€ 7.568,82

11-05-2021
3

€ 9.068,82

11-08-2021
4

€ 10.568,82

12-11-2021
5

€ 12.052,92

17-02-2022
6

€ 7.358,72

16-05-2022
7

€ 8.858,72

15-08-2022
8

€ 10.358,72

15-11-2022
9

Verslagperiode
van

10-09-2020
1

11-8-2020
t/m
7-9-2020
van

11-02-2021
2

8-9-2020
t/m
7-2-2021
van
8-2-2021

11-05-2021
3

t/m
7-5-2021
van

11-08-2021
4

8-5-2021
t/m
11-8-2021
van

12-11-2021
5

12-8-2021
t/m
7-11-2021
van

17-02-2022
6

8-11-2021
t/m
7-2-2022
van

16-05-2022
7

8-2-2022
t/m
7-5-2022
van

15-08-2022
8

8-5-2022
t/m
7-8-2022
van
15-1-2023
t/m
7-11-2022

Bestede uren

15-11-2022
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

38 uur 36 min

2

40 uur 54 min

3

7 uur 42 min

4

0 uur 12 min

5

89 uur 42 min

6

8 uur 6 min

7

3 uur 42 min

8

1 uur 12 min

9

0 uur 42 min

totaal

190 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Multibouw W ijnsma B.V. w as MBW
Holding B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van MBW Holding B.V. w as MBW Beheer
B.V.
Enig aandeelhouder en bestuurder van MBW Beheer B.V. w as de heer R.
W ijnsma, geboren 6 november 1976

10-09-2020
1

1.2 Lopende procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

1.3 Verzekeringen
De onderneming w as op de gebruikelijke w ijze (bedrijfs)verzekerd.

10-09-2020
1

1.4 Huur
Op tw ee locaties w erd bedrijfsruimte gehuurd. De beide huurovereenkomsten
zijn (met w ederzijds goedvinden) beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

10-09-2020
1

1.5 Oorzaak faillissement
Als oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder de volgende reden
opgegeven:

10-09-2020
1

Het uitblijven van betalingen van debiteuren;
Het niet kunnen aannemen van grote projecten i.v.m. stikstofregelingen;
Coronacrisis, w aardoor meer kosten gemaakt moesten w orden om
projecten af te maken.
Ten aanzien van het argument dat debiteuren (mede) oorzaak w aren van het
faillissement, merkt curator het volgende op:
Een zeer grote debiteurenpost (€ 193.146,-) is lange tijd onbetaald gebleven.
De betreffende facturen dateren van de periode 3 juli 2019 t/m 25 oktober
2019. Op 8 januari 2020 is betrokken debiteur in staat van faillissement
verklaard.
Gebleken is dat failliet geen of nauw elijks serieuze incassopogingen heeft
ondernomen om de openstaande bedragen betaald te krijgen. De directeur
van failliet kon hiervoor geen afdoende verklaring geven.
Curator heeft dit gegeven in onderzoek.
De curator heeft op donderdag 11 februari 2021 om 16.00 uur een bespreking
met de bestuurder van de failliet, zijn advocaat en zijn accountant. Tijdens
deze bespreking zullen alle resterende onderw erpen behandeld w orden,
w aaronder de debiteurenpost op KNS van € 193.146,-. De vervangend curator
heeft vastgesteld dat inderdaad in een relatief korte periode een
debiteurenpost is ontstaan, maar dat ook in een relatief korte periode daarna
er sprake is gew eest van een faillissement. Er zal vervolgens een definitief
standpunt door de curator w orden ingenomen w at zijn visie is met betrekking
tot deze post.

11-02-2021
2

De curator heeft uitgezocht w at er gaande is gew eest met betrekking tot de
debiteurenpost op KNS. De facturen zijn ontstaan in de maanden juli tot en
met oktober 2019. Op 8 januari 2020 is de debiteur in staat van faillissement
verklaard. In de visie van de huidige curator had de failliet juridisch gezien
nagenoeg geen mogelijkheid om in deze korte tijdspanne een veroordelend
vonnis te krijgen. Daarbij staat vast, dat het verhaal op de betreffende
debiteur nihil zou zijn, mede gelet op het faillissement van januari 2020. De
huidige curator ziet dan ook niet in, dat er enig verw ijt is ten opzichte van de
failliet, althans de directie, dat er geen serieuze incassopogingen zijn gedaan.
De betreffende periode is tekort gew eest.

11-05-2021
3

De curator heeft definitief het standpunt ingenomen, dat het niet-innen van de
grote debiteur KNS ten bedrag van € 193.146,= niet te verw ijten is aan de
bestuurder van de failliet. Er is w el degelijk aangemaand en incassobrieven
verzonden, maar gelet op het faillissement van de betreffende debiteur binnen
2 maanden w as natuurlijk een gerechtelijke gang niet mogelijk. Er is aldus
geen sprake van verw ijtbaar handelen van de bestuurder.

11-08-2021
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden

10-09-2020
1

3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden

10-09-2020
1

3

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

13-8-2020

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

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

10-09-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
De directeur van failliet heeft aangegeven dat alle bedrijfsmiddelen door failliet
gehuurd w erden van MBW Beheer B.V.. Uit de administratie van failliet blijkt dat
aan MBW Beheer B.V. periodiek bedragen w erden overgemaakt voor “huur
bedrijfsmiddelen/kantoorinventaris”.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

10-09-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Directeur van failliet heeft verklaard dat failliet geen voorraden aanhield.
Steeds w erd per project de benodigde materialen ingekocht.

10-09-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Uit de boekhouding van failliet lijkt te volgen dat failliet toch over activa
(inventaris c.a.) heeft beschikt. Curator heeft dit in onderzoek.

10-09-2020
1

Inmiddels heeft de vervangend curator vastgesteld, dat uit de jaarrekening en
de inventarislijst volgt dat er enkele roerende zaken aanw ezig w aren bij de
failliete onderneming. Dit betroffen computerschermen, computers, bureaus en
stoelen. De curator zal in overleg gaan met de bestuurder van de failliet om te
overleggen w aar deze activa is gebleven, althans te overleggen of hieromtrent
een regeling kan w orden getroffen.

11-02-2021
2

Met de bestuurder van de failliet is met de huidige curator afgesproken, dat
nagegaan w ordt of bepaalde activa niet zijn gemeld aan de voormalig curator.
De accountant van de failliet zal hieromtrent rekening en verantw oording
afleggen.

11-05-2021
3

Na de bespreking van februari 2021 heeft de accountant van de bestuurder
nog geen rekening en verantw oording afgelegd met betrekking tot de activa.
De curator begrijpt dat het accountantskantoor het erg druk heeft met diverse
Corona-maatregelen van de Overheid en het ondersteunen van ondernemers,
zodat aan de accountant een nadere termijn is gegeven.

11-08-2021
4

De accountant van de bestuurder heeft nadere uitleg gegeven met betrekking
tot de activa die aanw ezig w as tijdens het faillissement. Achteraf blijkt nu dat
het slechts handgereedschap betreft, dat w aarschijnlijk is meegenomen door
diverse personeelsleden. De curator heeft nog telefonisch contact opgenomen
met tw ee personeelsleden, maar gelet op het tijdsverloop is het niet te
achterhalen w at deze activa bestanddelen zouden zijn. De betreffende
w erknemers betw isten overigens dat zij spullen van de failliete onderneming
hebben meegenomen. Gelet op één en ander is het niet te traceren of er nog
activa bestanddelen in bezit van derden zijn.

12-11-2021
5

3.9 Werkzaamheden andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa
Curator heeft hierover contact met de directeur van failliet. Curator w acht op
een nadere verklaring omtrent diverse grootboekposten.

10-09-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Op 24 augustus 2020 zijn de debiteuren aangeschreven. Er is inmiddels €
7.668,- ontvangen op de boedelrekening.

10-09-2020
1

De vervangend curator heeft vastgesteld dat er ten tijde van het faillissement
een debiteurenlijst is ingediend door de bestuurder. Op 11 februari zullen al
deze debiteuren besproken w orden, en bekeken w orden w elke debiteuren
incasseerbaar zijn. De curator zal vervolgens direct aan de slag gaan om te
bezien of alsnog de betreffende debiteuren tot betaling kunnen w orden
aangezet. In ieder geval staat vast dat een aantal debiteuren de vorderingen
betw isten gelet op de nodige gebreken in het w erk.

11-02-2021
2

De huidige curator heeft de debiteurenlijst besproken met de directeur van de
failliet. Het probleem is dat een behoorlijke tijd inmiddels gepasseerd is, en alle
debiteuren hebben verw eer gevoerd tegen de vorderingen van de failliet. Met
betrekking tot 1 debiteur zal nader overleg en onderzoek plaatsvinden tussen
de bestuurder en de curator.

11-05-2021
3

Inmiddels heeft het onderzoek met betrekking tot 1 debiteur nader
plaatsgevonden. De betreffende debiteur w ordt bijgestaan door een
advocatenkantoor, en er zijn tientallen e-mails en brieven verzonden over en
w eer, w aarin de vordering van de failliet uitdrukkelijk w ordt betw ist. Gelet op
het gevoerde verw eer en het bew ijs, is het hoogstw aarschijnlijk dat deze
vordering in een gerechtelijke procedure niet zal w orden toegew ezen. Een
definitief besluit zal nog w orden genomen, omdat er enkele opdrachten liggen
bij de bestuurder van de failliet.

11-08-2021
4

Uit onderzoek met betrekking tot de openstaande debiteur is gebleken dat
deze vordering nagenoeg niet incasseerbaar is. Daarbij komt dat het
betreffende w erk door de failliete onderneming niet is afgerond, en dat
hierdoor ook schade is ontstaan. Een dergelijke procedure zal veel tijd met zich
meebrengen en de kans op succes zijn te beperkt. De betreffende debiteur zal
dan ook niet in rechte w orden betrokken.

12-11-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De financier van failliet, ING Bank, heeft curator bevestigt dat de bank geen
zekerheden had bedongen. In elk geval maakt de bank geen aanspraak op
pandrecht op debiteuren.
Curator incasseert de respectievelijk debiteuren.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

10-09-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)

10-09-2020
1

(nog) niet bekend.

5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

10-09-2020
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

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

10-09-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting

10-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting

10-09-2020
1

Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Curator heeft de boekhouding in onderzoek.

10-09-2020
1

De gehele boekhouding is benaderbaar voor de curator, en verzorgd door de
accountant van de failliete onderneming. De boekhouding is volledig bij, zodat
voldaan is aan de boekhoudplicht.

17-02-2022
6

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

10-09-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Curator heeft de stortingsverplichting in onderzoek.

10-09-2020
1

Er is ook voldaan aan de stortingsverplichting voor w at betreft de oprichting bij
de B.V. Hieruit kan derhalve ook geen aansprakelijkheid ontstaan.

17-02-2022
6

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

10-09-2020
1

Curator onderzoek in hoeverre sprake is van onbehoorlijk bestuur. In dit
verband speelt mede een rol de hiervoor reeds genoemde debiteur KNS Totaal
Bouw B.V.

Nee
Toelichting
Curator Hans de Boer, heeft kenbaar gemaakt dat er sprake kan zijn van
onbehoorlijk bestuur, omdat de failliet een debiteur KNS Totaal Bouw B.V. niet
voldoende zou hebben benaderd met de verplichting tot betaling. Met andere
w oorden: de voormalig curator heeft aangegeven dat ten onrechte niet direct
incassomaatregelen zijn getroffen.
De huidige curator is het niet eens met dit standpunt. Gelet op de datums van
opeisbaarheid van de facturen en het faillissement van KNS, had het bestuur
van de failliete onderneming nagenoeg geen mogelijkheid om enige juridische
actie te ondernemen, althans een vonnis te verkrijgen. Ten deze is dan ook
geen sprake van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen

17-02-2022
6

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

10-09-2020
1

Toelichting
Van paulianeus handelen is curator op dit moment niet gebleken.

Nee

17-02-2022
6

Toelichting
De voormalig curator heeft eveneens kenbaar gemaakt dat er geen sprake is
van paulianeus handelen, hetgeen de huidige curator eveneens van mening is.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Failliet is opgericht per 20 september 2019. Het faillissement is uitgesproken
op 11 augustus 2020.
De (middelijk)bestuurders van failliet zijn door curator aansprakelijk gesteld ex
artikel 2: 203 BW .

10-09-2020
1

De vervangend curator heeft de eerder aansprakelijkheidsstelling van de
curator De Boer nader onderzocht. Het is een gegeven dat de rechtspersoon
binnen een jaar na haar oprichting is gefailleerd, maar op dit moment is het
nog geen gegeven dat de bestuurders w isten dat de B.V. hun verplichting niet
zou kunnen nakomen. Curator zal dit ook op 11 februari bespreken, en w ellicht
als optie geven om een boekhouder aan te stellen, om de financiële situatie
kort voor de oprichting en kort na de oprichting in beeld te brengen, zodat er
meer onderzoek komt naar deze omstandigheid.
De aansprakelijkheid blijft gehandhaafd, maar de vervangend curator is van
mening dat er gedegen onderzoek gedaan moet w orden naar de
omstandigheden, in plaats van een beroep op het bew ijsvermoeden.

11-02-2021
2

Met de bestuurder van de failliete rechtspersoon is afgesproken, dat deze in
samenspraak met de accountant een overzicht zal opstellen van de positie van
de B.V. bij haar oprichting. Doelstelling is om te onderzoeken, w at destijds de
financiële positie w as, en of de oprichting van de B.V. niet had mogen
plaatsvinden. De curator doet hieromtrent nader verslag.

11-05-2021
3

De curator heeft nog niet het overzicht ontvangen van de accountant. Zoals
eerder in het verslag vermeld heeft dit van doen met de w erkzaamheden van
de accountant, zodat één en ander in komend kw artaal zal gaan plaatsvinden.

11-08-2021
4

Het afgelopen kw artaal is er meermaals telefonisch contact gew eest met de
advocaat van de bestuurder. Dit hield verband met het feit dat de bestuurder
in privé w ordt aangesproken door een crediteur, en de bestuurder had alle
bankafschriften nodig van de B.V.. De curator heeft deze verstrekt. Tijdens
deze contacten met de advocaat van de bestuurder bleek dat de accountant
nog niet w as aangevangen met een overzicht van de financiële situatie van de
eenmanszaak van de bestuurder ten tijde van het oprichten van de B.V.. Dit
onderw erp w ordt daarom w ederom naar voren geschoven, maar de curator
staat erop dat er een duidelijke toelichting w ordt gegeven. Immers, zoals
eerder vastgesteld is de B.V. binnen 12 maanden na oprichting in staat van
faillissement verklaard, en dit vormt een belangrijk onderw erp.

12-11-2021
5

Bew ijsvermoeden
Artikel 2:203 BW kent een bew ijsvermoeden. W anneer een B.V. binnen een
jaar na oprichting failliet gaat, dan w ordt vermoed het bestuur op de hoogte te
zijn gew eest dat de B.V. de schuld niet zou kunnen betalen.

17-02-2022
6

Inmiddels zijn er vele gesprekken gew eest met de advocaat van de
bestuurder, dat onderzocht moet w orden of ten tijde van de oprichting van de
B.V., de rechtspersoon voldoende vlees op de botten had. Er kan natuurlijk
over dit onderw erp w orden geprocedeerd, maar de kans is groot dat de
rechtbank een deskundige aanstelt, omdat het niet eenvoudig is dit vast te
stellen.
Op dit moment liggen er diverse voorstellen van de curator bij de advocaat van
de bestuurder. Deze voorstellen houden een totale schikking in, aanstelling
van een deskundige of een bindend advies. W anneer niet een schikking w ordt
geaccepteerd, dan zal er w aarschijnlijk geopteerd w orden om een derde aan
te stellen die onderzoek doet, of ten tijde van de oprichting van de B.V. er een
situatie w as dat het verantw oord w as om de eenmanszaak om te zetten in
een B.V., en dat dit niet is gebeurd om aansprakelijkheid te voorkomen.
De curator kiest voor deze volgorde, daar in een mogelijke procedure
w aarschijnlijk ook voor deze gang gekozen gaat w orden. In dat geval zal een
procedure echter jaren duren, en een gerechtelijke aanstelling van een
deskundige brengt enorme kosten met zich mee. Het is de bedoeling binnen
een paar maanden een definitief besluit te nemen, hoe deze kw estie w ordt
afgew ikkeld.
Zoals de curator in het afgelopen kw artaal al kenbaar heeft gemaakt, zijn er
schikkingsonderhandelingen met de bestuurder gevoerd en zijn advocaat. De
curator heeft van de advocaat van de bestuurder een definitief voorstel
gekregen, maar het voorstel w as niet passend gelet op het feit dat er een
voorstel w erd gedaan tegen finale kw ijting, terw ijl de bestuurder nog een
aanzienlijk bedrag verschuldigd is aan de boedel op grond van een rekeningcourant positie. De onderhandelingen lopen stroef en de reactietermijn van de
advocaat van de bestuurder is erg traag. Dit heeft met zich meegebracht dat
de curator thans een definitieve termijn heeft gesteld, te w eten een uiterlijke
reactie op 20 mei 2022. Mocht er dan geen definitief voorstel aan de zijde van
de bestuurder zijn gedaan, dan zal de curator toestemming vragen aan de
rechter-commissaris om een procedure op te starten tegen de bestuurder.

16-05-2022
7

Inmiddels heeft de advocaat van de bestuurder een definitief
schikkingsvoorstel gedaan aan de curator. De curator is niet erg positief over
dit schikkingsvoorstel, en zal dit kw artaal in overleg treden met de rechtercommissaris of het schikkingsvoorstel w ordt geaccepteerd, of dat er een
procedure w ordt opgestart. Deze bestuurder betreft niet het onderw erp van
de te trage incasso, maar het gegeven dat de onderneming binnen een jaar na
oprichting is gefailleerd.

15-08-2022
8

De curator heeft in het laatste verslag kenbaar gemaakt, in overleg te treden
met de rechter-commissaris. De curator is in verband met drukke
w erkzaamheden hiertoe niet gekomen, maar zal hier komend kw artaal actie
op ondernemen. Dit is het enige punt dat resteert in onderhavig
faillissement: de bestuurdersaansprakelijkheid van de bestuurder, en een
eventuele procedure of een schikking.

15-11-2022
9

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Zie hierboven sub 7.1., 7.4., 7.5. en 7.7.

10-09-2020
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 4.381,23

11-02-2021
2

€ 5.336,59

11-05-2021
3

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.759,00

10-09-2020
1

€ 9.782,44

11-02-2021
2

€ 12.557,44

15-11-2022
9

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting

10-09-2020
1

Nog niet bekend.

€ 16.260,54

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-02-2021
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
13

10-09-2020
1

19

11-02-2021
2

20

11-05-2021
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 146.660,32

10-09-2020
1

€ 168.555,31

11-02-2021
2

€ 172.058,32

11-05-2021
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend

10-09-2020
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Ingediende vorderingen w orden op de gebruikelijke w ijze in behandeling
genomen. Er w orden nog steeds vorderingen in het faillissement ingediend.

10-09-2020
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

10-09-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator incasseert de daarvoor in aanmerking komende debiteuren.

10-09-2020
1

Curator onderzoekt op diverse onderdelen aspecten van rechtmatigheid (zie
hierboven sub 7).
De curator heeft diverse afspraken gemaakt met de bestuurder, om een aantal
zaken te verhelderen. De komende maanden zal dit geschieden, en de curator
zal hiervan verslag doen.

11-05-2021
3

Ondanks de eerdere indicatie dat naar aanleiding van het gesprek van februari
2021 een aantal zaken zouden w orden verhelderd, is deze verheldering nog
niet gereed. De curator zal het komende kw artaal bijzondere aandacht
besteden om dit plan van aanpak verder uit te voeren, zodat na een opheffing
van het faillissement kan w orden gestreefd.

11-08-2021
4

De meeste onderw erpen in dit faillissement zijn afgew ikkeld. Het enige dat de
bestuurder althans de accountant van de bestuurder nog dient te doen, is het
afleggen van rekening en verantw oording ten tijde van het oprichten van de
B.V.. W anneer dit onderw erp is afgew ikkeld, kan tot opheffing van het
faillissement w orden overgegaan.

12-11-2021
5

Plan van aanpak conform het vorige verslag geldt nog steeds. Het onderw erp
met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid moet w orden afgew ikkeld,
althans een keuze w orden gemaakt hoe dit w ordt afgew ikkeld.

17-02-2022
6

Op 20 mei 2022 zal de curator een definitief besluit nemen met betrekking tot
de voortzetten van een mogelijke procedure tegen de bestuurder. Als er aan e
zijde van de bestuurder geen fatsoenlijk voorstel w ordt gedaan, dan zal de
curator opteren voor een procedure.

16-05-2022
7

In komend kw artaal zal de curator een gesprek met de rechter-commissaris
initiëren, en vervolgens definitief een besluit nemen met betrekking tot het
opstarten van een procedure of het afronden van het faillissement door het
aangaan van een schikking met de bestuurder.

15-08-2022
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
In dit stadium valt hierover nog niets te zeggen.

10-09-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
15-2-2023

15-11-2022
9

10.4 Werkzaamheden overig
Curator heeft contact met de curator KNS Totaal Bouw B.V.. Curator is
geïnteresseerd in de relatie tussen beide bedrijven. W ellicht dat het
faillissement van KNS Totaal Bouw B.V. hieromtrent bijzondere informatie heeft.

10-09-2020
1

De vervangend curator heeft contact gehad met de heer Elzinga, curator van
KNS Totaal Bouw B.V. In dat faillissement is de curator van mening dat er
bijzonderheden zijn geschied, maar krijgt achter deze bijzonderheden niet zijn
vinger. Op dit moment is er derhalve geen verband te maken tussen beide
faillissementen, een verband dat door de voormalig curator w el is
gesuggereerd.

11-02-2021
2

Bijlagen
Bijlagen

