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Algemene gegevens
Naam onderneming
Van de Bunt Infra B.V.

17-10-2018
4

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Van de Bunt Infra B.V., statutair gevestigd te
Zevenbergen en kantoorhoudende te Zuidw olde aan de Mw Jans-Dijkstralaan
8.

17-10-2018
4

Activiteiten onderneming
Van de Bunt Infra B.V. (hierna: "de failliete vennootschap") hield zich bezig met
grondverzet en w egenbouw en met name het aannemen of doen aannemen
en het uitvoeren of doen uitvoeren van w erkzaamheden op het gebied van
asfalteringen, straatw erk, grondw erken, markeringen, beton- en utiliteitsbouw .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 826.181,00

2014

€ 1.264.452,00

2015

€ -677.903,82

2016

€ 1.707.835,16

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

17-10-2018
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Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
4

17-10-2018
4

Boedelsaldo
€ 14.197,99

17-10-2018
4

€ 3.099,67

18-03-2019
5

€ 75.885,90

15-09-2020
8

Verslagperiode
van
1-3-2018

17-10-2018
4

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

18-03-2019
5

t/m
28-2-2019
van
1-3-2019

17-09-2019
6

t/m
17-8-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

169 uur 42 min

5

8 uur 6 min

6

15 uur 30 min

7

16 uur 36 min

8

9 uur 18 min

totaal

219 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Bestede uren in verslag 4: 57,6 uren. In totaal is tot en met het vierde verslag
169,7 uren besteed aan dit faillissement.

17-10-2018
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Dit openbaar verslag en het (eventuele) bijbehorende tussentijds financieel
verslag beschrijven de stand van de boedel over de afgelopen periode. Hoew el
de informatie in dit openbaar verslag zorgvuldig is samengesteld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. De curator baseert
zich immers op de aangetroffen gegevens en informatie van derden. Het is
aldus mogelijk dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet
geopenbaard kan w orden, of achteraf bezien bijgesteld dient te w orden. Aan
dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de inhoud van de digitale versie.
Bestede uren in verslag 6: 15,5 uren. In totaal is tot en met het zesde verslag
193,3 uren besteed aan dit faillissement.

17-09-2019
6

Bestede uren in verslag 8: 9,3 uren. In totaal is tot en met het achtste
verslag 219,2 uren besteed aan dit faillissement.

15-09-2020
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de failliete vennootschap is A. van de Bunt Holding B.V.
Bestuurder en aandeelhouder van A. van de Bunt Holding B.V. is de heer A.
(Andries) van de Bunt. De heer A. van de Bunt is aldus de indirecte bestuurder
van de failliete vennootschap. De enige aandeelhouder van de failliete
vennootschap is mevrouw I (Ilse) van de Bunt - Benjamin (de echtgenote van
Andries van de Bunt).

17-10-2018
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1.2 Lopende procedures
Voor zover bekend zijn er tw ee lopende procedures. Zie hiervoor 9.1 van dit
verslag

17-10-2018
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1.3 Verzekeringen
Er is sprake van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De curator gaat
nog na of een premierestitutie te verw achten valt.

17-10-2018
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1.4 Huur
De failliete vennootschap is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur
van een bedrijfsruimte gelegen aan de Schoolpad 12 te Noordscheschut. Dit
betreft een loods op het privéterrein van de broer van Andries van de Bunt,
Gerard van de Bunt. De huurovereenkomst is met w ederzijds goedvinden
beëindigd per datum faillissement.

17-10-2018
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1.5 Oorzaak faillissement
De failliete vennootschap is opgericht op 1 mei 2013 met Van de Bunt
Materieeldienst B.V. als bestuurder en enig aandeelhouder. Op 12 mei 2015
heeft er een aandelenoverdracht plaatsgevonden voor een koopsom van €
1,00, w aarbij de aandelen de aandelen zijn over overdragen aan mevrouw Ilse
Benjamin van de Bunt, de vrouw van Andries van de Bunt. Verder is vanaf dat
moment A. van de Bunt Holding B.V. bestuurder gew orden van de failliete
vennootschap. Gedurende de exploitatie van de failliete vennootschap lag naar
het zich laat aanzien de feitelijke leiding in handen van de broer van Andries
van de Bunt, Gerard van de Bunt. Gerard van de Bunt is eerder betrokken
gew eest bij faillissementen, w aaronder Van de Bunt Bestratingen en Van de
Bunt GW W B.V. De oorzaak van deze faillissementen vertonen gelijkenissen
met de failliete vennootschap. De failliete vennootschap voerde
w erkzaamheden uit als onderaannemer in opdracht van grote (w egenbouw )
ondernemingen. De grootste opdrachtgever w as Kroeze Infra B.V. In mei 2014
heeft Kroeze Infra B.V. een groot project van de Gemeente Zw ijndrecht
aangenomen w aarbij de failliete vennootschap als onderaannemer fungeerde.
Vanw ege de grootte van het project heeft de failliete vennootschap zelf ook
diverse ondernemingen ingehuurd om mee te w erken aan dit project. Naar
zeggen van Gerard van de Bunt en de bestuurder zijn er diverse discussies
ontstaan over de kw aliteit en omvang van het geleverde w erk. De failliete
vennootschap stelt een claim op Kroeze Infra B.V. te hebben ter grootte van
circa € 1,4 mio, w elke claim door de opdrachtgever betw ist w ordt. Tegelijkertijd
had de failliete vennootschap nog diverse discussies, en tevens procedures,
lopen over de kw aliteit en omvang van de geleverde w erken inzake andere
projecten. Doordat opdrachtgevers niet meer betaalden beschikte de failliete
vennootschap niet meer over middelen. Merkw aardig genoeg heeft de
aandeelhouder van de failliete vennootschap niet zelf het faillissement
aangevraagd, maar heeft de aandeelhouder gew acht totdat crediteuren
hiertoe zijn overgegaan. Het faillissement is vervolgens uitgesproken op
verzoek tw ee medew erkers.

17-10-2018
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
2

17-10-2018
4

Toelichting
Bij de failliete vennootschap w aren op faillissementsdatum tw ee
personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
2

17-10-2018
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Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren ook tw ee w erknemers in
dienst bij de failliete vennootschap.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

25-7-2017
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

17-10-2018
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De failliete vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

17-10-2018
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen

3.3 Bedrijfsmiddelen

17-10-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voertuigen en aanhangers

€ 14.175,90

€ 0,00

totaal

€ 14.175,90

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bij de failliete vennootschap zijn voertuigen en aanhangers aangetroffen in en
bij de gehuurde loods. Uit de ontvangen administratieve stukken is gebleken
dat de voertuigen zijn gekocht van SKB Group B.V. De voertuigen zijn destijds
ook aan de failliete vennootschap geleverd. SKB Group B.V. is tevens
gefailleerd. De curator is thans in overleg met de curator van SKBGroup B.V. in
verband met de verkoop van de voertuigen en aanhangers.

17-10-2018
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De voertuigen en aanhangers zijn geveild. De financiële eindafrekening w ordt
binnenkort verw acht. (Verslag 2)
De eindafrekening van de veiling is ontvangen. De bruto opbrengst bedroeg €
14.994,47. De kosten ten behoeve van de veiling bedroeg € 2.633,57,
w aardoor er een netto resultaat van € 12.360,90 is behaald. Dit bedrag is
ontvangen op de faillissementsrekening. Daarnaast heeft de failliete
vennootschap voor datum faillissement een voertuig laten repareren vanw ege
een defecte transmissie. De kosten daarvan zijn niet betaald door de failliete
vennootschap. Reden voor de garagehouder om de transmissie uit het
voertuig te halen en het voertuig onder zich te houden. Na overleg met de
garagehouder is het voertuig aan de garagehouder verkocht voor € 1.815,00.
Dit bedrag is ontvangen op de faillissementsrekening. (Verslag 3)

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

17-10-2018
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

17-10-2018
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De failliete vennootschap hield geen voorraad aan en is er geen onderhanden
w erk.

17-10-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

17-10-2018
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Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

17-10-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

17-10-2018
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Toelichting debiteuren
Uit een ontvangen debiteurenlijst blijkt dat de enige aanw ezige debiteur van
de failliete vennootschap Kroeze Infra B.V. betreft. De totale vordering op
Kroeze Infra B.V. is € 1.681.941,52. De curator gaat nog na in hoeverre de
facturen nog te incasseren zijn alvorens Kroeze Infra B.V. w ordt
aangeschreven.

17-10-2018
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De vordering bestaat uit een groot aantal facturen die betrekking hebben op
een aangenomen project te Heerjansdam. Gedurende het project zijn diverse
discussiepunten ontstaan over de w erkzaamheden van voormeld project
w aarbij een forse hoeveelheid documentatie van aanw ezig is. De curator heeft
de stukken die betrekking hebben op het project bestudeerd en geoordeeld
dat een groot gedeelte van het verschil van inzicht ziet op feiten en
omstandigheden bij de uitvoering van het project. Verder heeft de curator
geconstateerd dat indien deze vordering volledig w ordt geïncasseerd naar alle
w aarschijnlijkheid voldoende middelen overblijven om alle crediteuren integraal
te betalen. Gelet hierop heeft de bestuurder belang bij een integrale betaling
van de vordering op Kroeze Infra B.V. Tegen deze achtergrond heeft de curator
de vordering ter incasso overgedragen aan de bestuurder, die hiervoor een
koopprijs zal voldoen van EUR 5.000,-- te vermeerderen met een bedrag tot
maximaal het faillissementstekort uit de netto opbrengst. (Verslag 4)
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gevoerd
met de bestuurder over de incasso van de vordering op Kroeze Infra B.V. De
bestuurder zal een plan van aanpak aanleveren. (Verslag 5)

18-03-2019
5

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator diverse besprekingen gevoerd
met de feitelijk bestuurder van de failliete vennootschap, de heer G. van de
Bunt, en met Kroeze Infra B.V. over de w ijze van afw ikkeling van de
debiteurenvordering op Kroeze Infra B.V. De curator heeft hiertoe een voorstel
voor een minnelijke regeling ontvangen van Kroeze Infra B.V. en een voorstel
ontvangen w aarbij de vordering ter incasso w ordt overgedragen aan
(middellijk) de heer G. van de Bunt. In de komende verslagperiode zal de
curator deze gesprekken voortzetten en een plan van aanpak opstellen.

17-09-2019
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De overdracht van de vordering voor EUR 5.000 als bedoeld in het vierde
verslag is inmiddels achterhaald.
In de afgelopen verslagperiode heeft de heer G. van de Bunt om moverende
redenen zijn voorstel ingetrokken. De curator is vervolgens in overleg getreden
met Kroeze Infra B.V. om de door Kroeze Infra B.V. gedane voorstel te
concretiseren. Dit heeft uiteindelijk -met toestemming van de rechtercommissaris- geleid tot een minnelijke regeling met Kroeze Infra B.V.
inhoudende dat Kroeze Infra een bedrag ad. € 60.000,00 betaald aan de
boedel, w aarbij de boedel finale kw ijting verleent ten aanzien van alle
handelingen over en w eer met betrekking tot het project Heerjansdam aan
Kroeze Infra B.V.. Verder verleent Kroeze Infra B.V., de heer G. van de Bunt en
de bestuurders van de failliete vennootschap elkaar finale kw ijting ten aanzien
van alle handelingen over en w eer en in w elke hoedanigheid en in w elke
verhouding dan ook. Tot op heden is de helft van voormelde bedrag betaald
aan de boedel.

17-03-2020
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In de afgelopen periode is het resterende bedrag van de minnelijke regeling
ad. € 60.000,00 door Kroeze Infra B.V. betaald op de faillissementsrekening.
De w erkzaamheden ten aanzien van de debiteurenincasso zijn door deze
betaling afgerond.

15-09-2020
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso debiteurenvordering.

17-10-2018
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Afgerond.

15-09-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 144,16

17-10-2018
4

Toelichting vordering van bank(en)
De betaalrekening van de failliete vennootschap vertoont een tekort van €
144,16.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend zijn er geen leasecontracten aanw ezig.

17-10-2018
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5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

17-10-2018
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5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

17-10-2018
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er heeft zich een crediteur gemeld met een beroep op het
eigendomsvoorbehoud. De betreffende items zijn niet aangetroffen in de
boedel.

17-10-2018
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5.6 Retentierechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
retentie.

17-10-2018
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5.7 Reclamerechten
Er hebben zich nog geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

17-10-2018
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5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie en afw ikkelen aanspraken van crediteuren.
Afgrond.

17-10-2018
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing. De activiteiten van de failliete vennootschap w aren reeds
gestaakt.

17-10-2018
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

17-10-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

17-10-2018
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing. Een doorstart is niet aan de orde.

17-10-2018
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6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

17-10-2018
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6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

17-10-2018
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6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

17-10-2018
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6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

17-10-2018
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De fysieke administratie is voor een deel aangeleverd. De overige fysieke
administratie ligt bij de advocaat van de failliete vennootschap in verband met
een aanhangige procedure. (zie hiervoor 9.1). De administratie zal w orden
onderzocht.

17-10-2018
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In de afgelopen verslagperiode is een deel van de administratie van de
gefailleerde vennootschap veiliggesteld door de (raadsman van de) feitelijk
bestuurder.

17-09-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen van 2013 en 2014 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekening
van 2015 is niet gedeponeerd.

17-10-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

17-10-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voor zover de curator kan nagaan is aan de stortingsverplichting voldaan.

17-10-2018
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De vennootschap is opgericht in 2013 w aardoor verplichte volstorting van de
aandelen niet van toepassing is.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande.

Toelichting
De curator heeft een onderzoek verricht in de administratie. Uit dit onderzoek
is naar voren gekomen dat de curator vraagtekens zet bij de handelsw ijze van
het bestuur. Deze vraagtekens zien voornamelijk op het project Heerjansdam
en de vordering die daaruit voortvloeit op Kroeze Infra B.V. Gelet op de
minnelijke regeling die getroffen is met Kroeze Infra B.V. - gecombineerd met
het ontbreken van voldoende verhaalsmogelijkheden- bij het bestuur acht de
curator het, in overleg met de rechter commissaris, niet opportuun nadere
(rechts)maatregelen te treffen. (afgew ikkeld)

7.6 Paulianeus handelen

17-10-2018
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17-03-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande.
Nee

17-10-2018
4

17-03-2020
7

Toelichting
Uit het boekenonderzoek zijn geen paulianeuze handelingen gebleken.
(afgew ikkeld).

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Het onderzoek naar de administratie en de oorzaken van het faillissement is
gaande.

17-10-2018
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Zie hiervoor onder punt 7.5 van dit verslag. (afgew ikkeld)

17-03-2020
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek administratie.

17-10-2018
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Afgerond.

17-03-2020
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.399,93

17-10-2018
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Toelichting
UW V: € 7.399,93

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 67.940,93

17-10-2018
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 20.895,73

8.4 Andere pref. crediteuren

17-10-2018
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
15

17-10-2018
4

17

17-03-2020
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 111.753,50

17-10-2018
4

€ 128.639,06

18-03-2019
5

€ 129.411,81

17-03-2020
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

17-10-2018
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137a Fw

17-03-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie w erkzaamheden.

17-10-2018
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Op datum faillissement liepen er tw ee gerechtelijke procedures w aar de
failliete vennootschap bij is betrokken. Er loopt allereerst een
arbitrageprocedure tegen A. W ildeboer Bestratingen w aar W ildeboer eiser is
en de failliete vennootschap gedaagde. De failliete vennootschap heeft in deze
procedure een tegenvordering ingesteld die de vordering van de eisende partij
aanzienlijk overtreft. Daarnaast is er een procedure bij de rechtbank
aanhangig w aarbij de failliete vennootschap is gedaagd door Roelof Dunnink
Bestratingen (hierna; Dunnink). In dit geschil is de failliete vennootschap bij
vonnis van 8 maart 2017 veroordeeld tot het betalen van de hoofdsom ad. €
8.669,56 met de nog bijkomende kosten en rente. Vervolgens heeft de failliete
vennootschap een bodemprocedure tegen Dunnink ingesteld, w elke procedure
op de rol staat gepland voor 23 augustus 2017 en w aarbij een
schadevergoeding w ordt geëist van € 72.444,70
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In de afgelopen verslagperiode is gebleken dat er mogelijk nog een
(beroeps)procedure bij de Rechtbank Zeeland-W est-Brabant loopt. Deze
procedure heeft betrekking op een opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen
2014 ad. € 48.030,00. De bestuurder van de failliete vennootschap heeft
echter aangegeven dat deze procedure zal moeten leiden tot een teruggave.
De curator heeft deze stelling van de bestuurder thans in onderzoek.
Daarnaast heeft één van de partijen zich op het standpunt gesteld dat
overeengekomen is om de procedure in te trekken. (Verslag 3)
Inmiddels heeft de curator in overleg met de bestuurder de procedure met
betrekking tot de W KA ingetrokken. (Verslag 4)

9.2 Aard procedures
Procedure W ildeboer: Civiele arbitragezaak.

17-10-2018
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Procedure Dunning: Civiele procedure in eerste aanleg.
(mogelijke) Beroepsprocedure: Afgew ikkeld (Verslag 4)

9.3 Stand procedures
Procedure W ildeboer: De procedure is geschorst en de curator is gevraagd aan
te geven of zij de mondelinge behandeling die gepland staat op 11 oktober
2017 doorgang w il laten vinden. De curator zal de Raad van Arbitrage
berichten dat de mindeling behandeling vooralsnog geen doorgang hoeft te
vinden zodat de curator eerst kan beoordelen of zij de procedure w enst over
te nemen.

17-10-2018
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Procedure Dunnink: De procedure is geschorst zodat de curator kan w orden
opgeroepen om te laten w eten of zij de procedure w enst over te nemen.
Procedure W ildeboer: De curator heeft de Raad van Arbitrage bericht de
procedure niet over te w illen nemen.
Procedure Dunnink: De curator is nog niet opgeroepen teneinde te laten w eten
of zij de procedure w enst over te nemen. (Verslag 2)
Een (mogelijke) beroepsprocedure: de curator heeft bij de rechtbank om uitstel
gevraagd en verkregen tot 6 april 2018 om het e.e.a. uit te zoeken alvorens de
procedure w ordt voorgezet. (Verslag 3)
Na onderzoek van de curator is besloten om de procedure Rechtbank ZeelandW est-Brabant niet voort te zetten. (Verslag 4)

9.4 Werkzaamheden procedures
afgerond.

15-09-2020
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
- Onderzoek debiteurenvorderingen.
- Inventarisatie schulden.
- Procedures.
- Onderzoek boekhouding.
- Afw ikkeling faillissement

17-10-2018
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- Onderzoek debiteurenvorderingen.
- Inventarisatie schulden.
- Onderzoek boekhouding.
- Afw ikkeling faillissement

17-09-2019
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- Incasseren debiteur minnelijke regeling:
- Afw ikkeling.

17-03-2020
7

- Afw ikkeling.

15-09-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

17-10-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Door volledige betaling van de minnelijke regeling in de afgelopen periode
zijn er geen w erkzaamheden meer door de curator te verrichten. Het
faillissement zal in de komende periode conform art. 137a Fw . w orden
afgew ikkeld.

Bijlagen
Bijlagen

15-09-2020
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