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R-C
Curator

mr. A.H. Margadant
mr W.B. Brusse

Algemene gegevens
Naam onderneming
Metselbedrijf Rijssen B.V.

13-06-2018
4

Gegevens onderneming
Metselbedrijf Rijssen B.V., statutair gevestigd te Graaf W illem Lodew ijkstraat
28 te (7462 EX) Rijssen, feitelijk gevestigd te Nijverdalsestraat 110a te (7642
LG) W ierden. KvK-nummer: 64008878.

13-06-2018
4

Activiteiten onderneming
In het handelsregister staat als bedrijfsomschrijving vermeld: "Metselen en
voegen. De uitoefening van metselbedrijf."
De bestuurder heeft gemeld dat het gefailleerde enkel vorig jaar een aantal
keer heeft gevoegd. Voegen w erd verder vrijw el nauw elijks gedaan. De
w erkzaamheden van gefailleerde bestonden vrijw el alleen uit metselen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

20152016

€ 474.542,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 3.416,00

2016

€ 64.063,00

2015

€ 23.153,00

Toelichting financiële gegevens

13-06-2018
4

Toelichting financiële gegevens
N.v.t.

13-06-2018
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

Boedelsaldo

13-06-2018
4

Boedelsaldo
€ 19.626,00

13-06-2018
4

€ 20.035,20

06-09-2018
5

€ 25.258,25

09-04-2019
7

Toelichting
Op de ondernemersrekening van gefailleerde bij de ABN AMRO Bank stond nog
een saldo ad € 5.223,05. Dit saldo is op verzoek van de curator op 8 maart
2019 ontvangen op de faillissementsrekening.
€ 13.515,20

12-11-2019
9

Toelichting
Op 1 oktober 2019 is het gehele salaris curator tot en met december 2018 ad
€ 11.743,05 opgenomen van de faillissementsrekening.
€ 25.015,20

17-02-2020
10

€ 24.899,60

12-11-2020
13

Toelichting
Op 3 september 2020 is met toestemming van de rechter-commissaris een
factuur van de deurw aarder met betrekking tot de lopende procedure vanaf de
faillissementsrekening voldaan tot een bedrag ad € 115,60.
€ 1.391,03

11-02-2021
14

Toelichting
Op 30 november 2020 is met toestemming van de rechter-commissaris een
factuur van de deurw aarder ad € 94,42 met betrekking tot de lopende
procedure voldaan. Op 5 februari 2021 zijn in het kader van de lopende
procedure door een opgeroepen getuige gemaakte kosten ad € 18,80 aan
hem vergoed.
Op 8 december 2020 heeft de curator met toestemming van de rechtercommissaris zijn salaris opgenomen.
€ 1.371,03

11-05-2021
15

Toelichting
Op 11 maart 2021 zijn in het kader van de lopende procedure door een
opgeroepen getuige gemaakte reiskosten ad € 20,00 aan hem vergoed.
€ 1.178,70

05-08-2021
16

€ 1.178,70

25-10-2021
17

€ 20.937,71

09-11-2021
18

Verslagperiode
van
13-3-2018

13-06-2018
4

t/m
6-6-2018
van
7-6-2018

06-09-2018
5

t/m
5-9-2018
van
6-9-2018

27-11-2018
6

t/m
27-11-2018
van
28-11-2018

09-04-2019
7

t/m
9-4-2019
van
10-4-2019

27-08-2019
8

t/m
13-8-2019
van
14-8-2019

12-11-2019
9

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

17-02-2020
10

t/m
17-2-2020
van
18-2-2020

14-05-2020
11

t/m
14-5-2020
van
15-5-2020

13-08-2020
12

t/m
13-8-2020
van
14-8-2020
t/m
12-11-2020

12-11-2020
13

van
13-11-2020

11-02-2021
14

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021

11-05-2021
15

t/m
11-5-2021
van
12-5-2021

05-08-2021
16

t/m
5-8-2021
van
6-8-2021

25-10-2021
17

t/m
25-10-2021
van
26-10-2021
t/m
9-11-2021

Bestede uren

09-11-2021
18

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

4

10 uur 28 min

5

3 uur 30 min

6

8 uur 29 min

7

7 uur 2 min

8

7 uur 38 min

9

15 uur 56 min

10

3 uur 20 min

11

20 uur 54 min

12

7 uur 39 min

13

7 uur 12 min

14

14 uur 46 min

15

3 uur 36 min

16

6 uur 34 min

17

6 uur 25 min

18

3 uur 15 min

totaal

126 uur 44 min

Toelichting bestede uren
In voorgaande verslagperiodes zijn reeds 25 uren 30 minuten besteed.

13-06-2018
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is de heer E. Grooten.

13-06-2018
4

1.2 Lopende procedures
Geen.

13-06-2018
4

1.3 Verzekeringen
De curator heeft de verzekeringsportefeuille geïnventariseerd. Gefailleerde had
de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. De verzekeringen zijn beëindigd
i.v.m. het faillissement.

13-06-2018
4

1.4 Huur
N.v.t.

13-06-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
Gefailleerde is een flex-B.V. Gefailleerde beschikte niet over enige
kredietfaciliteit. De oprichter van gefailleerde heeft zelf ook geen relevant
bedrag geïnvesteerd in gefailleerde. Gefailleerde had begin 2017 veel last van
het slechte w eer. Door het slechte w eer moesten de ingehuurde zzp'ers w el
betaald en gehuisvest w orden, terw ijl er geen w erkzaamheden konden
w orden uitgevoerd. Als gevolg daarvan kon er uiteraard ook geen
w erkzaamheden w orden gefactureerd. Voorts bleef tijdige betaling van de
hoofdaannemer uit.
Gefailleerde w erkte bijna uitsluitend voor één grote hoofdaannemer. Deze
hoofdaannemer liet na om tijdig alle facturen van gefailleerde te betalen.
Hierdoor is in de loop van de tijd een gat in de liquiditeit ontstaan die
gefailleerde niet kon opvangen vanw ege het ontbreken van enige
kredietfaciliteit.
Ook kw am hier nog bij dat aan de zijde van de hoofdaannemer sprake w as
van een zeer slechte planning, w aardoor hulpmiddelen (zoals kranen, steigers
e.d.) niet op tijd op de bouw locatie aanw ezig w aren en hierdoor ook geen
w erkzaamheden konden w orden verricht door gefailleerde.

13-06-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

13-06-2018
4

Toelichting
Gefailleerde stelde metselaars ter beschikking door het inlenen van zzp'ers. De
bestuurder stond ook niet op de loonlijst van gefailleerde, de bestuurder stond
op de loonlijst van de beheersmaatschappij.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

13-06-2018
4

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
N.v.t.

13-06-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
N.v.t.

13-06-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
N.v.t.

3.3 Bedrijfsmiddelen

13-06-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Een bedrijfsauto van het merk Volksw agen, type
Caddy, met kenteken 83-VD-NT.

€ 825,00

€ 0,00

Een bedrijfsauto van het merk Peugeot, type
Expert, met kenteken 42-VZ-RL.

€ 825,00

€ 0,00

€ 1.650,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Een bedrijfsauto van het merk Volksw agen, type Caddy, met kenteken 83-VDNT en een bedrijfsauto van het merk Peugeot, type Expert, met kenteken 42VZ-RL. Beide bedrijfsauto's zijn eigendom van gefailleerde. De bedrijfsauto's
zijn verkocht. De opbrengst is ontvangen op de boedelrekening.

13-06-2018
4

Tevens is aangetroffen een bedrijfsauto van het merk Opel, type Vivaro, met
kenteken 6-VNZ-51. Dit betreft een leaseauto (zie punt 5.2).

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
N.v.t.

13-06-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
N.v.t.

13-06-2018
4

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

13-06-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
N.v.t.

3.8 Andere activa

13-06-2018
4

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

N.v.t.
totaal

Toelichting andere activa
N.v.t.

13-06-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
N.v.t.

13-06-2018
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Volgens de bestuurder zijn er een viertal
debiteuren.

€ 26.708,67

€ 1.034,77

€ 0,00

totaal

€ 26.708,67

€ 1.034,77

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Eén debiteur heeft gemeld te w illen betalen aan de factoringmaatschappij. De
curator heeft dit voorgelegd aan de rechter-commissaris. Er is ingestemd met
gedeeltelijke betaling aan de factoringmaatschappij en gedeeltelijke betaling
aan de boedel.

13-06-2018
4

Eén debiteur stelt dat w erkzaamheden incorrect zijn uitgevoerd, w aardoor zij
schade heeft geleden. De curator heeft hieromtrent navraag gedaan bij de
bestuurder.
Van één debiteurenvordering is gebleken dat de vordering is gecedeerd aan
de factoringsmaatschappij.
Ter zake één debiteurenvordering heeft de bestuurder verklaard dat de gehele
vordering reeds is voldaan.
Tevens bleek er nog een vordering open te staan ter zake een mobiele
telefoon die gefailleerde heeft verkocht aan (de nieuw e onderneming van) de
bestuurder. Deze vordering is betaald. De betaling ad € 625,57 is op de
boedelrekening ontvangen.
Eerstgenoemde debiteur heeft conform afspraak gedeeltelijk aan de
factoringmaatschappij en gedeeltelijk aan de boedel betaald.

06-09-2018
5

De kw estie met betrekking tot de incorrect uitgevoerde w erkzaamheden w ordt
thans onderzocht.
De curator en de debiteur verschillen van standpunt omtrent de incorrect
uitgevoerde w erkzaamheden. Er heeft zich namens de debiteur een jurist
gemeld.

27-11-2018
6

De curator heeft de debiteur in overleg met de rechter-commissaris
gedagvaard. Namens de debiteur heeft zich een advocaat gesteld, w elke
inmiddels een conclusie van antw oord heeft genomen.

17-02-2020
10

Zie punt 9.

14-05-2020
11

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zullen w orden aangeschreven.

13-06-2018
4

De curator heeft nadere informatie opgevraagd bij de bestuurder. De
informatie is door de curator ontvangen. De curator is voornemens de
debiteuren aan te schrijven.
Er is gebleken dat er toch nog enkele facturen ontbreken. De curator heeft de
ontbrekende facturen bij de bestuurder opgevraagd.
De curator heeft de debiteuren aangeschreven.
Zie de toelichting bij punt 4.1.

27-11-2018
6

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

13-06-2018
4

5.2 Leasecontracten
Er is sprake van één leasecontract ter zake een bedrijfsauto van het merk
Opel, type Vivaro, met kenteken 6-VNZ-51. Het betreft financial lease. Gezien
de korte looptijd van het contract is afkoop van het contract niet aan de orde.
Op de auto is een pandrecht gevestigd door de leasemaatschappij. In dit
kader is de auto geretourneerd aan de leasemaatschappij.

13-06-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
N.v.t.

13-06-2018
4

5.4 Separatistenpositie
N.v.t.

13-06-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
N.v.t.

13-06-2018
4

5.6 Retentierechten
N.v.t.

13-06-2018
4

5.7 Reclamerechten
N.v.t.

13-06-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-06-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
N.v.t.

13-06-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

13-06-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
N.v.t.

13-06-2018
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
N.v.t.

13-06-2018
4

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
N.v.t.

13-06-2018
4

6.5 Verantwoording
N.v.t.

13-06-2018
4

6.6 Opbrengst
€ 0,00

13-06-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

13-06-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
N.v.t.

13-06-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De boekhouding is aan de curator overhandigd. De curator is doende de
boekhouding te bestuderen.

13-06-2018
4

Er ontbreekt nog een gedeelte van de boekhouding. De bestuurder heeft zijn
boekhouder verzocht de ontbrekende gegevens aan de curator over te
dragen.
De boekhouding is slechts gedeeltelijk ontvangen. De curator heeft de
ontbrekende gegevens opgevraagd bij de bestuurder.
De curator heeft de ontbrekende boekhouding ontvangen. De curator kan de
rechten en verplichtingen van de vennootschap uit de boekhouding afleiden.

7.2 Depot jaarrekeningen
2015 w as een verlengd boekjaar. De jaarrekening van 2016 is tijdig
gedeponeerd.

13-06-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

13-06-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Is aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

13-06-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog in onderzoek.
Ja

13-06-2018
4

27-11-2018
6

Toelichting
De curator heeft zijn bevindingen vastgelegd in een notitie. De curator heeft de
notitie met een begeleidend schrijven doen toekomen aan de bestuurder. Er
heeft zich namens de bestuurder een advocaat gemeld.
Ja

09-04-2019
7

Toelichting
De curator heeft de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het gehele
faillissementstekort. Er heeft een bespreking plaatsgevonden met de
bestuurder en zijn advocaat. Naar aanleiding daarvan is een afkoopvoorstel
ontvangen. De curator zal dit voorstel beoordelen.
Ja

27-08-2019
8

Toelichting
Het afkoopvoorstel is tevens voorgelegd aan de rechter-commissaris.
Ja

12-11-2019
9

Toelichting
Het afkoopvoorstel is met toestemming van de rechter-commissaris door de
curator geaccepteerd. De curator zal een conceptvaststellingsovereenkomst
opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de rechter-commissaris.
Ja

17-02-2020
10

Toelichting
De rechter-commissaris heeft ingestemd met de inhoud van de
vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is door beide
partijen ondertekend en betaling van het volledige bedrag ad € 11.500,= heeft
op 29 november 2019 plaatsgevonden op de boedelrekening. Hiermee is deze
kw estie afgew ikkeld.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nog in onderzoek.
Nee

13-06-2018
4

14-05-2020
11

7.7 Toelichting rechtmatigheid
N.v.t.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

13-06-2018
4

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een bespreking gevoerd met de bestuurder. De bestuurder
dient nog een aantal zaken aan te tonen door middel van stukken.

13-06-2018
4

De advocaat van de bestuurder heeft verzocht de administratie te mogen
inzien. De curator heeft hiertegen geen bezw aar. Er is een afspraak ingepland
voor de inzage van de administratie door de advocaat van de bestuurder.

27-11-2018
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 0,00

13-06-2018
4

Toelichting
Nog niet bekend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

13-06-2018
4

Toelichting
Nog niet bekend.
€ 190,00

14-05-2020
11

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ingediend ter zake niet betaald
motorrijtuigenbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

13-06-2018
4

Toelichting
N.v.t.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

13-06-2018
4

Toelichting
N.v.t.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

13-06-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 82.329,30

13-06-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

13-06-2018
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren schuldenlast.

13-06-2018
4

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
N.v.t.

13-06-2018
4

Allure Bouw V.O.F.
One-Finish B.V.
Hardeman Allure Bouw B.V.

14-05-2020
11

9.2 Aard procedures
N.v.t.

13-06-2018
4

Vordering op debiteur.

14-05-2020
11

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
N.v.t.

13-06-2018
4

De w ederpartijen zijn gedagvaard. Er heeft zich een advocaat gesteld, w elke
een conclusie van antw oord heeft genomen. Bij vonnis van 18 februari 2020 is
een mondelinge behandeling bevolen, w elke zou plaatsvinden op 7 april 2020.
In verband met Corona heeft de zitting geen doorgang gevonden en w ordt de
zaak schriftelijk afgedaan.
De curator heeft een conclusie van repliek ingediend.

14-05-2020
11

De w ederpartij heeft een conclusie van dupliek ingediend. Thans zal er vonnis
w orden gew ezen. Dit zal op of omstreeks 1 september 2020 zijn.

13-08-2020
12

Bij vonnis van 15 september 2020 is bepaald dat de curator zich schriftelijk
mag uitlaten over de vraag of, en zo ja hoe je hij bew ijs w il leveren. Naar
aanleiding daarvan heeft de rechtbank bekend gemaakt dat op 12 januari
2021 een getuigenverhoor zal plaatsvinden.

12-11-2020
13

Het getuigenverhoor heeft plaatsgevonden. Nog niet alle getuigen zijn
gehoord.

11-02-2021
14

De voortzetting van de enquête zal plaatsvinden op 10 juni a.s.

11-05-2021
15

De zaak stond voor conclusie na enquête door beide partijen.

05-08-2021
16

Na indiening van de conclusies is de datum voor vonnis bepaald op 5 oktober
2021.
Thans is het vonnis aangehouden tot 2 november 2021.

25-10-2021
17

Bij vonnis van 2 november 2021 is de w ederpartij veroordeeld tot betaling
van een bedrag ad € 19.759,01 (inclusief w ettelijke handelsrente). De
advocaat van de w ederpartij heeft laten w eten dat er geen hoger beroep zal
w orden ingesteld. Op 5 november 2021 is het bedrag ad € 19.759,01
bijgeschreven op de boedelrekening. Hiermee is de procedure afgew ikkeld.

09-11-2021
18

9.4 Werkzaamheden procedures
N.v.t.

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

13-06-2018
4

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren;
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen;
6. Inventariseren schuldenlast.

13-06-2018
4

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren;
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast.

12-11-2019
9

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren; procedure;
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst; afgew ikkeld;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast.

17-02-2020
10

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren; procedure;
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst; afgew ikkeld;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast.

11-02-2021
14

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren; procedure (voortzetting enquête 10-6-2021);
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst; afgew ikkeld;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast.

11-05-2021
15

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren; procedure (conclusie na enquête beide partijen);
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst; afgew ikkeld;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast.

05-08-2021
16

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren; procedure (w achten vonnis);
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst; afgew ikkeld;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast.

25-10-2021
17

1. Bestuderen boekhouding; afgew ikkeld;
2. Inning debiteuren; procedure (w achten vonnis); afgew ikkeld;
3. Verkoop auto's; afgew ikkeld;
4. Onderzoek onbehoorlijk bestuur; afgew ikkeld; opstellen
vaststellingsovereenkomst; afgew ikkeld;
5. Onderzoek paulianeuze handelingen; afgew ikkeld;
6. Inventariseren schuldenlast; afgew ikkeld.

09-11-2021
18

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

13-06-2018
4

Na procedure.

11-02-2021
14

De curator zal de rechter-commissaris op korte termijn een voorstel tot
afw ikkeling doen toekomen.

09-11-2021
18

10.3 Indiening volgend verslag
9-2-2022

09-11-2021
18

10.4 Werkzaamheden overig
N.v.t.

Bijlagen
Bijlagen

13-06-2018
4

