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

5
09-11-2021
F.18/20/169
NL:TZ:0000159982:F001
20-10-2020

R-C
Curator

mr. N.A. Baarsma
mr A. Grollé

Algemene gegevens
Naam onderneming
Staalbouw W ijster BV

24-11-2020
1

Gegevens onderneming
statutair en feitelijk gevestigd Brunstingerw eg 12 9481 PP W ijster

24-11-2020
1

Activiteiten onderneming
sbi code: 43999: overige gespecialiseerde w erkzaamheden in de bouw ; de
bouw van bedrijfsloodsen en staalconstructies

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2018

€ -26.982,00

2017

€ -4.818,00

Toelichting financiële gegevens

24-11-2020
1

Toelichting financiële gegevens
gegevens komen uit de de gepubliceerde jaarcijfers knk

24-11-2020
1

gegevens 2019 en 2020 zijn niet voor handen (boekhouder w erd niet meer
betaald)
De voorlopige kolommenbalans 2020 tot datum faillissement (niet
gecontroleerd) laat een dramatisch beeld zien. De verkoop bedroeg €
56.019,14 terw ijl de kosten € 75.655,04 bedroegen. of te w el een verlies van €
19.635,90. De voorlopige balans geeft een negatief gecumuleerd balanstotaal
van € 201.249. Saillant in deze is dat uit de voorlopige kolommenbalans de
gecumuleerde debiteurenstand € 68.562 bedraagt en de gecumuleerde
crediteurenstand € 154.369 bedraagt (sec en los van andere posten).

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

24-11-2020
1

Toelichting
Betreft de zoon van de indirect bestuurder (via Staalbouw W ijster Beheer BV)

Boedelsaldo
€ 0,00

24-11-2020
1

€ 1.500,00

02-03-2021
2

Toelichting
Opbrengst Pauliana; terugvordering betaling terw ijl men w ist dat faillissement
w as aangevraagd
€ 4.668,81

01-06-2021
3

Toelichting
opbrengst staal (belast met retentierecht) en banksaldi ABN Amro
€ 4.492,29

11-08-2021
4

Toelichting
betaling door derde minus voorschot salaris en verschotten curator
€ 7.492,29
Toelichting
betalingen door derden

Verslagperiode

09-11-2021
5

Verslagperiode
van
22-10-2020

24-11-2020
1

t/m
24-11-2020
van
2-3-2021

01-06-2021
3

t/m
1-6-2021
van
1-9-2021

11-08-2021
4

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

09-11-2021
5

t/m
8-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

11 uur 0 min

2

12 uur 5 min

3

10 uur 36 min

4

0 uur 55 min

5

2 uur 54 min

totaal

37 uur 30 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
huisbezoek bij bestuurder ivm inventarisatie
aanschrijven leveranciers/crediteuren/inventarisatie
overleg met crediteur/opdrachtgever van lopend project
opstellen verslag

24-11-2020
1

Diverse overleg en bespreking met buitendienst UW V; inventarisatie,
onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid, correspondentie met debiteur en
crediteuren,

02-03-2021
2

idem 2

01-06-2021
3

De afgelopen verslagperiode heeft in het teken gestaan van de invordering
van de RC schuld op derden mede in het kader van de beëindiging van de
W SNP's van deze derden. Inmiddels heeft een van de tw ee derden deze RC
schuld aan de boedel door betaling ingelost en heeft hij een schone lei
verkregen. De andere derde heeft van de Rechtbank 4 maanden de tijd
gekregen om ook zijn RC schuld in te lossen en om daarmee een schone lei te
verkrijgen. Deze w erkzaamheden van de curator zijn niet verw erkt in het
urenoverzicht en zijn buiten bezw aar van de boedel verricht. De opbrengst
komt w el volledig de boedel toe (en is dus inmiddels gedeeltelijk op de
boedelrekening bijgeschreven). Daarnaast heeft er hoofdzakelijk
correspondentie met crediteuren plaatsgevonden en is er post bestemd voor
de moedermaatschappij doorgestuurd.

11-08-2021
4

Afgelopen periode zijn er geen bijzonderheden te melden. De boedel is in
afw achting van een restant betaling rekening courant van de zoon van de
indirect bestuurder. Een deel is voldaan. Er is correspondentie gew eest met
de bew indvoerder W SNP van de zoon.

09-11-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Staalbouw W ijster Beheer BV bestuurder en enig aandeelhouder;
de heer H. Geerts sr.

24-11-2020
1

1.2 Lopende procedures
Voor zover bij de curator bekend, zijn er geen lopende procedures.

1.3 Verzekeringen

24-11-2020
1

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend liepen er geen polissen op naam van gefailleerde.
Laatstgenoemde w as w el het betaaladres van verzekeringen van m.n. de
diverse voertuigen (privé en op Staalbouw Beheer BV). Er is contact gew eest
met de assurantie tussenpersoon en aangegeven is dat de premies in het
vervolg niet meer door gefailleerde betaald zouden w orden en dat men zich
diende te w enden tot de voormelde houders/eigenaren. Dat is ook aan deze
laatsten doorgegeven.

24-11-2020
1

Verzekeringsmaatschappij/assurantie tussenpersoon blijft facturen sturen
terw ijl verzekering beëindigd is c.q. het belang niet bij gefailleerde ligt maar
slechts betaaladres w as. Het is kennelijk w eerbarstige materie voor de
assurantie tussenpersoon om gefailleerde uit de systemen te halen

02-03-2021
2

1.4 Huur
Er w erd voor zover bekend geen huur in rekening gebracht aan gefailleerde.

24-11-2020
1

Het pand Brunstingerw eg 12 te W ijster (privé w oning en bedrijfsgedeelte) is in
2004/2005 overgenomen door de zonen van de heer H. Geerts sr. in het kader
van het faillissement w aarin deze toen verkeerde. Na het faillissement van de
VOF Geerts in juni 2017 en de aansluitende W SNP van de broers in juni 2018 is
besloten door de RC niet tot verkoop van het pand over te gaan mits de
overw aarde van het pand zou w orden vergoed. Daarvoor is een bedrag van €
15.000 afgesproken die door H. Geerts sr. ten titel van huur betaald zou
w orden. Daardoor zou het pand niet verkocht w orden en zouden de tw ee
broers en vader en moeder Geerts kunnen blijven en zou de bedrijfsvoering
van Staalbouw W ijster niet verplaatst behoeven te w orden. De heer Geerts
heeft zich volgens de bew indvoerder W SNP niet aan deze betalingsregeling
gehouden.
W oning en schuur is door de zonen aan het begin van deze eeuw in het kader
van het faillissement van Geerts Sr. -de huidige indirect bestuurder- van de
toenmalige curator gekocht. Er is geen huurovereenkomst aangetroffen tussen
gefailleerde en de sanieten/bew indvoerder W SNP.

1.5 Oorzaak faillissement

02-03-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
De familie heeft in de branche w aar men w erkzaam is een historie van
faillissementen. De heer H. Geerts sr. (73 jaar) is in mei 2002 in staat van
faillissement verklaard. Daaraan voorafgaand is in september 2001 de VOF
Gebroeders Geerts opgericht en hebben de broers de onderneming van Geerts
sr. voortgezet op het zelfde en huidige adres. In juni 2017 is de VOF failliet
verklaard. Dit faillissement -met mr Ruis als curator- loopt nog steeds. De
gebroeders zijn vervolgens in juni 2018 in de W SNP terechtgekomen. Deze
W SNP's lopen nog steeds.
In mei 2017 heeft H. Geerts sr. Staalbouw Beheer BV en de dochter Staalbouw
W ijster BV met een geplaatst kapitaal van € 1,80 opgericht -volgens hem met
als enige reden- om de zonen als w erknemers in de BV te laten 'doorstarten'.
Als reden voor het faillissement van de VOF w erd destijds opgegeven dat men
in de financiële problemen w as gekomen ten gevolge slecht betalingsgedrag
van de debiteuren. In het gesprek dat de curator met de indirect bestuurder
heeft gevoerd, w erd voor de oorzaak van het faillissement dezelfde reden
opgegeven; slecht betalende debiteuren. De curator kan enerzijds niet de
juistheid hiervan beoordelen maar kan zich anderzijds niet aan de indruk
onttrekken dat de ondernemerscapaciteiten en technische kw aliteiten niet van
dien aard zijn gew eest dat er een gezonde bedrijfsvoering is gew eest. Van
aanvang af heeft gefailleerde met verliezen gedraaid. Ook zijn er diverse
procedures gevoerd tegen gefailleerde. Er zijn diverse faillissementsrekesten
tegen gefailleerde ingediend. De curator heeft niet de indruk gekregen dat de
indirect bestuurder zich nu veel met de dagelijks gang van zaken van
gefailleerde bemoeide of daar actief leiding aan gaf. Voor de meeste
antw oorden op vragen van de curator moest de zoon geraadpleegd w orden.
Laatstgenoemde w as niet alleen w erknemer maar de facto de beleidsbepaler
van de gefailleerde onderneming. Uiteindelijk w as de gefailleerde BV voor hem
(en zijn broer) opgezet.

24-11-2020
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

24-11-2020
1

Toelichting
Eén van de broers

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

24-11-2020
1

Toelichting
Onduidelijk is w anneer de andere zoon van de heer Geerts sr. van de loonlijst
is afgevoerd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

23-10-2020

1

met machtiging RC

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel
contact met UW V
overname loonverplichtingen voor zover w erknemer daar voor in aanmerking
komt (familie)
ontslagaanzegging

24-11-2020
1

Buitendienst UW V is onderzoek gestart. Met de buitendienst
medew erker/onderzoeker UW V is een bespreking gevoerd. Aan het UW V zijn
bescheiden ter hand gesteld.

02-03-2021
2

UW V heeft onderzoek afgerond. Aan de enige w erknemer -de heer Geerts- is
geen W W uitkering verstrekt. Over het onderzoek is telefonisch contact
gew eest met de UW V medew erker. Reden voor het afw ijzen zou er in zijn
gelegen dat er geen gezagsverhouding zou zijn gew eest en er een indirect
belang van w erknemer in de onderneming.

01-06-2021
3

Dit punt is afgerond.

11-08-2021
4

3. Activa

3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde is geen eigenaar van onroerende zaken

24-11-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
geen

24-11-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

oude kapotte machines/rommel

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
In de schuur achter de w oning zijn, in een grote w anorde, w at oude
gereedschappen en oude kapotte machines (lasapparaat) aangetroffen. Deze
zaken hebben geen enkele w aarde. Gefailleerde maakte veelal gebruik van
gehuurde of geleasede gereedschappen en machines. De w aarde is nihil. Het
is rommel.

24-11-2020
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
nvt

24-11-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
opname/inventarisatie

24-11-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

project Hoogeveen

€ 2.759,94

€ 0,00

totaal

€ 2.759,94

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Ten tijde van het faillissement w as er een staalbouw project lopende aan een
bedrijfspand in Hoogeveen. De w erkzaamheden had gefailleerde al eerder
stilgelegd. Als reden w erd opgegeven dat de gemeente een bouw stop zou
hebben opgelegd w egens het ontbreken van constructietekeningen. De
opdrachtgever had reeds een aanzienlijk deel betaald en de laatste termijn
niet omdat het w erk niet w as afgerond. Afronding zou nog minstens 2 w eken
in beslag nemen en voorts zouden er nog allerlei hulppersonen (kranen e.d. )
en machines (lasapparaten/gas etc.) ingehuurd moeten w orden. De curator
heeft er van afgezien om de overeenkomst gestand te doen aangezien de
risico's van afronding in relatie tot de kosten en de eventuele opbrengst in
geen verhouding met elkaar stonden. Dat is ook aan de opdrachtgever bericht.
De curator kon geen garantie afgeven dat de w erkzaamheden op een veilige
en juiste manier door de w erknemer van gefailleerde zouden w orden
afgerond.

24-11-2020
1

Geerts sr. heeft (w eer) een nieuw e BV opgericht (Staalbouw Geerts BV) en de
activiteiten voortgezet. Of daarin lopende projecten van gefailleerde zijn
betrokken, w aarop de curator geen zicht w as gegeven, is in onderzoek.

02-03-2021
2

Partij staal die w as opgeslagen bij een verzinkerij in Groningen, verzinkt w as
en bestemd w as voor een afnemer van gefailleerde in Groningen. Deze klant
w eigerde afname in verband de inferioriteit van de gelaste onderdelen. De
verzinkerij oefende retentierecht uit omdat gefailleerde haar facturen voor het
verzinken van het staal niet betaalde. Inmiddels is in samenw erking met de
verzinkerij en met machtiging van de RC de partij staal aan een opkoper
verkocht. Bij de directeur van gefailleerde en bij de afnemer is de vraag nog
neergelegd om de bouw tekeningen aan te leveren zodat w ellicht een hogere
prijs bij verkoop had kunnen w orden bedongen. De directeur van gefailleerde
deelde mede dat hij geen bouw tekeningen meer had en de afnemer heeft
niets meer zich laten horen. Dit is nu afgerond.

01-06-2021
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
geen

24-11-2020
1

Correspondentie

02-03-2021
2

correspondentie/telefonisch overleg

01-06-2021
3

Afgerond

11-08-2021
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
nvt

24-11-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
geen

24-11-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens de voorlopige kolommenbalans

€ 68.562,59

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 68.562,59

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de indirect bestuurder lopen er diverse disputen over de betaling en
de kw aliteit van w erk.

24-11-2020
1

Ultimo december 2020 w as er een positief saldo op de bankrekening. Dit saldo
is opgevraagd en aangegeven is dat na betaling en het bereiken van de
nulstand de rekening opgeheven kan w orden.

02-03-2021
2

w ordt onderzocht

01-06-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de komende verslagperiode zal nader onderzoek gedaan w orden naar de
debiteuren.

24-11-2020
1

Dient nog te w orden uitgevoerd.

02-03-2021
2

in de komende verslagperiode zal de debiteurenportefeuille zoals deze door
het bestuur is aangereikt nader w orden onderzocht op de inbaarheid

01-06-2021
3

Dit punt staat nog open.

11-08-2021
4

De debiteuren zijn oud en betroffen geringe bedragen. Een groot bedrag
betrof een door de gemeente stilgelegd en afgekeurd project (verbouw ing
voormalige w inkel in appartementen). De staalconstructie zou niet deugen.
De curator heeft deze overeenkomst in verband de aansprakelijkheden,
eventuele garantieclaims, kosten en risico's niet gestand gedaan.

09-11-2021
5

Dit punt is afgerond.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

24-11-2020
1

Toelichting vordering van bank(en)
Er zijn geen banken bij de faillissement betrokken. Er w as slechts een zakelijke
rekening bij de ABN Amro die voor een luttel bedrag negatief stond.

Toelichting vordering van bank(en)
zie punt 4

02-03-2021
2

5.2 Leasecontracten
geen

24-11-2020
1

5.3 Beschrijving zekerheden
nvt

24-11-2020
1

5.4 Separatistenpositie
nvt

24-11-2020
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich drie leveranciers gemeld. De verhuurder van het lasapparaat
heeft deze machine opgehaald. De leverancier van een gasfles heeft zijn
eigendom opgehaald. Een leverancier van bevestigingsmaterialen is
medegedeeld dat deze verw erkt zijn.

24-11-2020
1

5.6 Retentierechten
Een crediteur heeft zich beroepen op zijn retentierecht. Deze crediteur heeft
een partij staal verzinkt voor gefailleerde maar de afnemer van gefailleerde
heeft de lasverbindingen afgekeurd. Daarover is geprocedeerd en gefailleerde
is op alle fronten in het ongelijk gesteld. De curator zal in overleg treden met
de crediteur over de afw ikkeling van deze kw estie.

24-11-2020
1

Er is met machtiging RC een deal getroffen met deze retentor. De boedel is in
afw achting van de verkoop van de partij staal en verdeling van de opbrengst.
Een rappel over de stand van zaken is uitgegaan.

02-03-2021
2

Deze kw estie is opgelost en met machtiging van de RC afgew erkt. Verw ezen
w ordt naar hetgeen daarover is geschreven onder het hoofdstuk
Activa/voorraden.

01-06-2021
3

5.7 Reclamerechten
geen

24-11-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

24-11-2020
1

Toelichting
nvt

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
geen

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

24-11-2020
1

6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden noch is de onderneming voortgezet.

24-11-2020
1

W el heeft de heer Geerts sr. een nieuw e BV opgericht -w aarschijnlijk ten
behoeve van zijn zoon om nieuw e w erkzaamheden op te pakken en voort te
zetten (een 'doorstart' te maken), maar dit is buiten zicht en niet onder
verantw oordelijkheid van de curator gebeurd. Tijdens de bespreking met de
curator sprak hij daar al over en hij had een factoor maatschappij op ideële
basis (althans zo begreep de curator dat) gevonden en dat zou de oplossing
zijn omdat daarmee de betalingen door debiteuren gegarandeerd zouden zijn.
Op de vraag van de curator of het niet beter w as om hier op 73 jarige leeftijd
mee te stoppen en van de oude dag te gaan genieten, w erd negatief
geantw oord. Een dergelijke vraag w as niet aan hem en zijn echtgenote
besteed. Emotioneel zou hij niet anders kunnen en zou hij dit doen voor zijn
zoon, die volgens hem anders niet meer aan de bak zou komen.

6.2 Financiële verslaglegging
nvt

24-11-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
nvt

24-11-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
nvt

24-11-2020
1

6.5 Verantwoording
nvt

24-11-2020
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

24-11-2020
1

Toelichting
nvt

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
Toelichting
nvt

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

24-11-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
nvt

24-11-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is aan de boekhoudplicht voldaan. Of dit op een juiste en rechtmatige is
geschied, zal nader onderzocht w orden.

24-11-2020
1

in onderzoek

02-03-2021
2

idem 2

01-06-2021
3

idem 3

11-08-2021
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2017 en 2018 zijn gedeponeerd. Of dit juiste
jaarrekeningen zijn, zal nader onderzocht w orden.

24-11-2020
1

in onderzoek

02-03-2021
2

in onderzoek

11-08-2021
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
niet bekend

24-11-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Dit punt zal onderzocht w orden.

24-11-2020
1

in onderzoek

11-08-2021
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

24-11-2020
1

Toelichting
Van aanvang af in juni 2017 tot oktober 2020 zijn er continu verliezen gedraaid
en heeft men in kort tijdbestek een groot negatief kapitaal w eten op te
bouw en.
Er is structureel geen Loonheffing en Omzetbelasting afgedragen (tot een
bedrag van € 41.910)
Ja

02-03-2021
2

Toelichting
belastingschuld is inmiddels opgelopen tot € 54.844
Ja

01-06-2021
3

Toelichting
Vanaf mei 2019 zijn loonheffingen en omzetbelasting structureel niet
afgedragen aan de Belastingdienst.
Volgens de boekhouding die digitaal door het UW V is opgevraagd bij de
softw areleverancier en ook is aangereikt aan de curator, zijn er van aanvang
af, grote rekening-courant schulden van de bestuurder (Staalbouw Beheer BV)
en de tw ee zonen aan gefailleerde ontstaan. De bestuurder en de beide
zonen zijn hiermee geconfronteerd (de boekingen zijn per individu -plus en
min- in een Excel overzicht aan hen aangereikt), hiervoor aansprakelijk gesteld
en betaling daarvan is gevorderd. Men ontkent iedere aansprakelijkheid en
meent dat men geen schulden heeft aan gefailleerde althans dat de boekingen
onjuist zouden zijn en dat de schuld daarvan geheel bij de
accountant/boekhouder zou liggen. Men heeft bij de curator een grote
hoeveelheid bankafschriften toegezonden ('over de schutting gegooid') w aar
geen touw aan valt vast te knopen. Overigens valt op dat vele pure privé
uitgaven ten laste van gefailleerde w erden gedaan en in rekening-courant
w erden verrekend.
Er is vanaf einde 2018 structureel verlies gemaakt w aarbij de schulden aan
preferente en concurrente schuldeisers binnen 3,5 jaren tijd zijn opgelopen
naar meer dan € 300.000,00.
Ja
Toelichting
momenteel geen aanvulling; er zijn aanw ijzingen voor onbehoorlijk bestuur
zoals in de voorgaande verslagen reeds is omschreven

7.6 Paulianeus handelen

11-08-2021
4

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

24-11-2020
1

Toelichting
Er zijn aanw ijzingen voor pauiianeus handelen (onttrekkingen in de privé sfeer
en betalingen aan derden, die faillissement hadden aangevraagd)
Ja

02-03-2021
2

Toelichting
Er w aren vele zelfstandige aanvragen voor het faillissement. Een daarvan had
betaling van € 1.500 gevraagd ter aanhouding w aarna het faillissement w erd
uitgesproken. Deze € 1.500 is op de boedelrekening gestort.
In de maanden voorafgaand aan het faillissement hebben vele betalingen
plaatsgevonden vanuit de w erkmaatschappij naar de moedermaatschappij. Dit
w ordt onderzocht.
Er is een rekening-courant verhouding (!) tussen gefailleerde en de
zoon/w erknemer van de bestuurder. Dit w ordt eveneens onderzocht.
Ja

01-06-2021
3

Toelichting
Aan de hand van de boekingen ziet men dat er na de diverse
faillissementsaanvragen voortdurend geld heen en w eer w ordt geschoven
tussen gefailleerde en de bestuurder w aarbij er per saldo een schuld van
Beheer aan gefailleerde ontstaat.
Ja

11-08-2021
4

Toelichting
zie voorgaande verslagen

7.7 Toelichting rechtmatigheid
w ordt nader onderzocht

24-11-2020
1

verw ezen w ordt naar onbehoorlijk bestuur paragraaf; het een loopt in het
ander over.

01-06-2021
3

idem vorige verslagen

11-08-2021
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
bestudering van de stukken

24-11-2020
1

Diverse telefoongesprekken met UW V, accountant en bew indvoerder W SNP;
diverse correspondentie met laatstgenoemden en de bestuurder en de zonen.

01-06-2021
3

In de afgelopen periode is ingezet op de invordering van de RC schuld van
derden aan de BV

11-08-2021
4

De invordering is na ingrijpen van de W SNP rechter gedeeltelijk geslaagd.
Een zoon heeft de becijferde RC schuld voldaan. De andere zoon heeft hier
een deel van betaald. Het restant dient uiterlijk 16 december 2021 betaald te
zijn. Op 17 december 2021 vindt namelijk de schone lei behandeling bij de
rechtbank plaats. De andere zoon heeft namelijk een verlenging van de
W SNP gekregen in verband met het oplossen van de nieuw ontstane
schulden, w .o. de RC schuld.

09-11-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 100,00

24-11-2020
1

Toelichting
verplichte curatorenverzekering € 100
salaris curator p.m.
€ 100,00

11-08-2021
4

Toelichting
geen w ijziging

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 41.910,00

24-11-2020
1

Toelichting
Loonheffing en Omzetbelasting
€ 54.844,00

02-03-2021
2

Toelichting
LH en OB
€ 54.844,00
Toelichting
geen w ijziging

8.3 Pref. vord. UWV

11-08-2021
4

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

24-11-2020
1

Toelichting
geen vordering ingediend
€ 0,00

11-08-2021
4

Toelichting
idem

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

24-11-2020
1

Toelichting
aanvraagkosten faillissement p.m.

Toelichting
geen w ijziging, niet inegdiend

11-08-2021
4

8.5 Aantal concurrente crediteuren
28

24-11-2020
1

Toelichting
ingediende vorderingen
39

02-03-2021
2

Toelichting
ingediende vorderingen
46

01-06-2021
3

Toelichting
ingediende vorderingen
46
Toelichting
geen w ijziging

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

11-08-2021
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 194.400,52

24-11-2020
1

Toelichting
ingediende vorderingen (dagelijks komen er nog vorderingen binnen)
€ 222.679,56

02-03-2021
2

Toelichting
ingediende vorderingen
€ 239.365,73

01-06-2021
3

Toelichting
ingediende vorderingen
€ 239.365,73

11-08-2021
4

Toelichting
geen w ijziging

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
nog te vroeg om hier over te oordelen

24-11-2020
1

idem

11-08-2021
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
inventarisatie

24-11-2020
1

correspondentie over stand van zaken

11-08-2021
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
nvt

24-11-2020
1

9.2 Aard procedures
nvt

24-11-2020
1

9.3 Stand procedures
nvt

24-11-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
nvt

24-11-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-onderzoek naar rechtmatigheid
-onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid
-onderzoek naar Pauiliana
-overleg met retentor
-onderzoek debiteuren

24-11-2020
1

-onderzoek naar rechtmatigheid
-onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid
-onderzoek paulianeus handelen en RC -verhouding
-afw ikkeling verkoop partij staal i.o.m. retentor

02-03-2021
2

-verder onderzoek naar rechtmatigheid
-verder onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid
-verder onderzoek paulianeus handelen en RC -verhouding
-fiscaal onderzoek
-onderzoek debiteuren

01-06-2021
3

idem

11-08-2021
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
nog niet in te schatten

24-11-2020
1

idem

11-08-2021
4

idem

09-11-2021
5

10.3 Indiening volgend verslag
11-2-2022

09-11-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
nvt

24-11-2020
1

Bijlagen
Bijlagen

