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Vrielink Dakwerk Kunststof B.V. 29-06-2020 
 1

Vrielink Dakwerk Kunststof B.V., Kvk-nummer 66019214
Statutair gevestigd te Vorden (gem. Bronckhorst), aan de Netwerkweg 10.

29-06-2020 
 1

Dakdekken en bouwen van dakconstructies. 29-06-2020 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 794.135,00 € 36.573,00 € 284.218,00

2018 € 695.315,00 € 22.625,00 € 178.564,00
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

NB de bedragen onder de kolom “w inst en verlies”: voor 2017 € 36.573,= en
2018 € 22.625,= zijn w inst.

De curator heeft ontvangen de jaarrekeningen over 2018. Daaruit zijn de 
cijfers uit 2017 en 2018 te halen. De curator heeft ook ontvangen 
kolommenbalans 2020. Nader onderzoek daarnaar volgt nog. Ook wordt 
navraag gedaan naar de jaarrekening en kolommenbalans 2019.

2017 
netto omzet € 1.613.306,= minus mutatie onderhanden projecten en kostprijs 
van de omzet resulteert in een bruto omzet van € 794.135,=. Na aftrek van 
kosten groot € 753.312,= resulteert een resultaat voor rente en belastingen 
van € 40.823,=. Na rente en belastingen een positief resultaat van € 36.573,=.

2018 
netto omzet € 1.416.313,= minus mutatie onderhanden projecten en kostprijs 
van de omzet resulteert in een bruto omzet van € 695.315,=. Na aftrek van 
kosten groot € 664.635,= resulteert een resultaat voor rente en belastingen 
van € 30.680,=. Na rente en belastingen een positief resultaat van € 22.625,=.

Onderzoek naar 2019 en 2020 volgt nog. Hoewel omzet en resultaat is 
gedaald, is er in 2018 nog steeds een positief resultaat behaald. Uit 
gesprekken met de bestuurder heeft de curator wel afgeleid dat er in 2019 
kennelijk wel meer omzet is gehaald, maar dat er per saldo een fors verlies is 
geleden. Nader onderzoek volgt. 

29-06-2020 
 1

Onderzoek naar 2019 en 2020 volgt nog. Hoewel omzet en resultaat is 
gedaald, is er in 2018 nog steeds een positief resultaat behaald. Uit 
gesprekken met de bestuurder heeft de curator wel afgeleid dat er in 2019 
kennelijk wel meer omzet is gehaald, maar dat er per saldo een fors verlies is 
geleden. Nader onderzoek volgt. 

13-10-2020 
 2

De curator heeft nader onderzoek verricht naar de jaarrekeningen tot en met 
2018, het concept voor 2019 en de kolommenbalans 2020. Zie verder hierna 
onder punt 7: Rechtmatigheid. 

19-01-2021
 3

8

Toelichting 
8 per datum faillietverklaring.

29-06-2020 
 1

€ 958,91 29-06-2020 
 1

€ 7.648,81 13-10-2020 
 2

€ 9.942,88 19-01-2021
 3



Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

van 
27-5-2020

t/m 
29-6-2020

29-06-2020 
 1

van 
30-6-2020

t/m 
12-10-2020

13-10-2020 
 2

van 
13-10-2020

t/m 
19-1-2021

19-01-2021
 3

Verslagperiode Bestede uren

1 47 uur 18 min

2 27 uur 48 min

3 7 uur 54 min

totaal 83 uur 0 min

Totaal bestede uren: 78:48 uren. 13-10-2020 
 2

Totaal bestede uren: 86:42 uren. 19-01-2021
 3

1. Inventarisatie

K. Vrielink en G. Vrielink-Zwolle zijn bestuurder en aandeelhouder van Vrielink 
Holding B.V. Vrielink Holding B.V. is enig aandeelhouder van Kasper Vrielink 
Dakwerk B.V. en van Vrielink Dakwerk Kunststof B.V. Vrielink Dakwerk Kunststof 
B.V. is in staat van faillissement verklaard. Kasper Vrielink Dakwerk B.V. niet. 
Gefailleerde richtte zich met name op grotere projecten, die werden verricht in 
opdracht van aannemers. 

29-06-2020 
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Voor zover bekend geen. 29-06-2020 
 1

Gefailleerde had verzekeringen afgesloten bij Interpolis, door tussenkomst van 
de Rabobank. Het betrof een zogenoemde CAR-verzekering, verzekeringen 
voor voertuigen, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, 
milieuschadeverzekering. Bij Interpolis was ook een 
overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor personeel. Bij Werkattent was een 
verzuimverzekering afgesloten. Nu de activiteiten niet worden voortgezet, 
heeft de curator verzocht om de verzekeringen te doen eindigen. Zodra de 
voertuigen zijn verkocht c.q. opgehaald door de leasemaatschappij, kunnen 
ook verzekeringen terzake eindigen. De curator heeft opgave gevraagd van 
eventueel premieachterstand danwel premietegoed. In geval van 
premietegoed zal het te restitueren bedrag op de boedelrekening moeten 
worden bijgeschreven. Nader onderzoek en werkzaamheden volgen derhalve 
nog.

29-06-2020 
 1

De curator heeft de afgelopen meermaals contact gehad met Rabo 
Verzekeringen, tussenpersoon. De curator heeft naar aanleiding van het 
verzoek om de verzekeringen te beëindigen en premie restitutie uit te betalen 
telkenmale nieuwe vragen ontvangen van Rabo Verzekeringen omtrent 
lopende verzekeringen, eventuele voortzetting daarvan en betaling van 
premies. De curator heeft (meermaals) laten weten dat er geen basis is voor 
voortzetten van verzekeringen en andermaal verzocht om het recht op premie 
restitutie te effectueren door het aan de boedel toekomende bedrag te 
voldoen op de boedelrekening. Nadere werkzaamheden volgen. 

13-10-2020 
 2

Er heeft veelvuldig contact plaatsgehad tussen de curator en Rabo 
Verzekeringen ten aanzien van het recht op premierestitutie. Na veelvuldig 
contact en emailcorrespondentie is uiteindelijk gebleken van een recht op 
premierestitutie ten bedrage groot € 236,= en € 1.523,07. Deze restituties 
zijn inmiddels op de boedelrekening bijgeschreven. 

19-01-2021
 3

Er is een huurovereenkomst gesloten voor kantoor- en bedrijfsruimte aan de 
Netwerkweg 10 te Vorden door Kasper Vrielink Dakwerk B.V. Vrielink Dakwerk 
Kunststof B.V. gebruikte een deel van de ruimte en betaalde daarvoor een 
vergoeding. Er bleek geen schriftelijke overeenkomst. De gemaakte afspraak, 
en de w ijze waarop daaraan uitvoering werd gegeven, is te duiden als een 
onderhuurovereenkomst. De curator heeft met toestemming van de Rechter-
commissaris deze onderhuurovereenkomst opgezegd. Aanwezige goederen 
zijn in opdracht van de curator reeds verw ijderd ten behoeve van verkoop. 

29-06-2020 
 1



1.5 Oorzaak faillissement

Zoals hiervoor reeds aangegeven, heeft Vrielink Holding B.V. twee 
dochtermaatschappijen, namelijk Kasper Vrielink Dakwerk B.V. en Vrielink 
Dakwerk Kunststof B.V. Kasper Vrielink Dakwerk B.V. bestond reeds langere 
tijd. Vrielink Dakwerk Kunststof B.V. is opgericht in 2016. Deze onderneming, 
althans daarin bestaande activiteiten zijn overgenomen uit een faillissement. 
Een uit die failliete onderneming overgenomen werknemer nam commerciële 
taken op zich en hield zich bezig met de dagelijkse aansturing van projecten 
en personeel. De intentie was dat na verloop van tijd deze medewerker de 
ondernemingsactiviteiten weer van Vrielink Holding B.V. zou overnemen. 
Daartoe is het niet gekomen. Gefailleerde verricht haar werkzaamheden in 
grote projecten voor grote aannemers. De werken bleken in de praktijk 
risicovol. De omzet was fors, maar de marge klein. De onderneming ervoer 
zichzelf als zeer afhankelijk van de grote aannemers. Voorfinanciering van 
projecten door gefailleerde vroeg veel van de liquiditeitspositie, terw ijl betaling 
door aannemers nog weleens uitbleef of werd opgeschort. Toen bleek dat in 
2019 een fors verlies werd geleden, liet de eerder genoemde medewerker 
weten niet van zins te zijn de onderneming over te nemen. Ook ontstonden er 
betalingsproblemen jegens een grote leverancier. Deze leverancier vroeg 
faillissement aan. Er is in overleg met deze leverancier gepoogd om tot een 
oplossing te komen. Dat is in die zin gelukt omdat de faillissementsaanvraag is 
ingetrokken. Nu evenwel de medewerker liet weten de onderneming niet te 
w illen overnemen en zich ziek meldde, is door bestuurder, na ingewonnen 
advies, voor gekozen om het faillissement aan te vragen. Mede gelet op het in 
2019 geleden verlies. Aldus de bestuurder.

Nader onderzoek naar oorzaak van het faillissement volgt nog.

29-06-2020 
 1

Nader onderzoek naar oorzaak van het faillissement volgt nog. 13-10-2020 
 2

Nader onderzoek naar oorzaak van het faillissement loopt. Zie verder hierna 
onder punt 7: Rechtmatigheid.

19-01-2021
 3



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
8

29-06-2020 
 1

Personeelsleden 
10

Toelichting 
Ten tijde van de faillietverklaring bleek de arbeidsovereenkomst van een 
tweetal medewerkers reeds te zijn beëindigd. De curator heeft met 
toestemming van de Rechter-commissaris bij brief van 2 juni 2020 de 
dienstverbanden van de nog in dienst zijnde personeelsleden, voor zover 
vereist, opgezegd. De curator heeft het UWV geïnformeerd en de 
personeelsleden (ook de personeelsleden w iens dienstverband reeds was 
geëindigd, maar die nog een vordering hadden) in contact gesteld met het 
UWV. Het UWV neemt loonbetalingsverplichtingen over in gevolge de artikelen 
61 t/m 68 WW. Daar waar aan de orde heeft de curator werknemers 
medegedeeld dat indien er vorderingen zijn die het UWV niet overneemt, deze 
ter verificatie bij de curator ingediend kunnen worden.

29-06-2020 
 1

Datum Aantal Toelichting

2-6-2020 10

totaal 10

3. Activa

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1



3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Bestelbus V-098-GZ

Bestelbus V-099-GZ

Bestelbus VD-852-K

Bestelbus TX-572-K

Allerlei gereedschappen

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Bestelbussen met kentekens V-098-GZ, V-099-GZ en VD-852-K zijn financial 
lease. Bestelbus TX-572-K is operational lease.

De leasemaatschappij waarmee gefailleerde operational lease overeenkomst 
had gesloten is geïnformeerd over het faillissement en is verzocht om de bus 
zo spoedig mogelijk op te halen. De bus zal worden geretourneerd. De 
vordering kan ter verificatie worden ingediend.

Ten aanzien van de drie voertuigen waarvoor een financial lease 
overeenkomst was gesloten heeft de curator de leasemaatschappij 
medegedeeld dat hij mogelijkheden onderzoekt van verkoop van deze bussen. 
Op verzoek heeft de leasemaatschappij opgave gedaan van de vorderingen 
per leaseovereenkomst. Gelet op de te verwachten verkoopopbrengst, zal de 
curator de bussen te koop aanbieden, met als ondergrens de vorderingen van 
de leasemaatschappij. Indien de bussen kunnen worden verkocht voor een 
bedrag hoger dan de betreffende vordering, dan zal tot verkoop kunnen 
worden overgegaan en kan van de opbrengst de vordering van de 
leasemaatschappij worden afgelost. Het surplus vloeit dan de boedel in. Mocht 
onverhoopt geen verkoopopbrengst kunnen worden behaald, hoger dan de 
vordering, dan zullen de bussen aan de leasemaatschappij worden 
geretourneerd. 

De curator heeft ervoor gekozen om veilinghuis Bouwman te Brummen de 
aangetroffen gereedschappen op te halen en bij online veiling te verkopen. Er 
hebben zich wel partijen gemeld met interesse in (mogelijkheden van) een 
doorstart. Gebleken is evenwel (zie ook hierna onder punt 6) dat het niet 
eenvoudig (en dus bewerkelijk) is om direct een eenduidig en voldoende 
inzichtelijk overzicht te krijgen van lopende opdrachten en uitstaande offertes. 
Het liefst had de curator het totaal aan bedrijfsonderdelen, waaronder 
begrepen de lopende opdrachten en offertes, aan potentiële doorstartende 
partijen aangeboden met de mogelijkheid om op alle bedrijfsonderdelen in zijn 
geheel, waaronder dus ook de gereedschappen en eventueel de bussen, te 
bieden. Nu evenwel het in beeld brengen van lopende opdrachten en 
uitstaande offertes meer tijd kost is ervoor gekozen om de gereedschappen op 
te halen en bij online veiling te verkopen. Partijen die zich geïnteresseerd 
hebben getoond in overname zijn op de hoogte gesteld. Ze behouden 
uiteraard onverminderd de mogelijkheid om op de betreffende 
gereedschappen en bussen te bieden. Bovendien meent de curator dat door 
middel van een online veiling er een groter bereik zal zijn hetgeen van 
positieve invloed zal zijn op de totale opbrengst.

De verkoopopbrengst en boedelbijdrage is nog niet bekend.

29-06-2020 
 1

De aangetroffen goederen zijn verkocht.
De bruto verkoopopbrengst betrof € 9.678,00.
De kosten voor het veilinghuis betroffen € 2.903,40 (inclusief BTW)
Advertentie kosten bedroeg € 84,70 (inclusief BTW)

De netto opbrengst groot € 6.689,90 is op de boedelrekening bijgeschreven. 

13-10-2020 
 2



3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. De curator is niet gebleken van pand- of 
hypotheekhouders. Er is derhalve geen noodzaak om toepassing te geven aan 
artikel 57 lid 3 Faillissementswet. 

29-06-2020 
 1

Retour bus waarvoor operational lease overeenkomst is gesloten.
Onderzoek mogelijkheden verkoop bussen. Indien mogelijk verkoop, aflossen, 
vordering en incasseren surplus. Indien verkoopt niet mogelijk retourneren 
bussen.
Inventariseren en verkoop gereedschappen en incasseren netto opbrengst.

29-06-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

voorraad

Onderhandenwerk

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Er is beperkte voorraad aangetroffen. Of en in welke mate dat nog waarde 
vertegenwoordigt wordt nog onderzocht. De curator heeft veilinghuis 
Bouwman te Brummen ingeschakeld om tot verkoop van goederen te geraken 
door middel van een online veiling. Daarin zal ook betrokken worden de te 
verkopen voorraad. 

De curator heeft opgave van en inzage in lopende opdrachten en uitstaande 
offertes gevraagd. De curator heeft gevraagd om inzicht in verleende 
opdrachten, overeengekomen aanneemsom, bijbehorende calculaties, reeds 
verrichte werkzaamheden en in rekening gebrachte bedragen, nog te 
verrichten werkzaamheden en in rekening te brengen bedragen, voor nog te 
verrichten werkzaamheden te maken kosten, ontvangen ingebrekestellingen 
voor verrichte werkzaamheden en te verwachten garantiewerkzaamheden. 
Ook heeft de curator gevraagd om inzicht in uitstaande offertes en 
bijbehorende calculaties (derhalve de werkzaamheden die nog niet zijn 
aangevangen). De curator heeft opgave ontvangen van informatie en stukken 
zoals voorhanden. Gebleken is dat er geen eenduidig overzicht is, waaruit de 
hiervoor bedoelde informatie is af te leiden.

Inzicht zoals hiervoor bedoeld is noodzakelijk om een en ander tot een 
overzichtelijk te koop te kunnen aanbieden aan potentiële doorstarters. 

De curator zal nog overleg hebben met de medewerker die dit overzicht wel 
zou hebben althans kunnen geven. Nadere werkzaamheden volgen. 

29-06-2020 
 1

De curator heet de nodige inspanningen moeten verrichten om de door hem 
gevraagde informatie te ontvangen, die nodig was om de status van het 
onderhanden werk te beoordelen, met name of er terzake mogelijkheden 
bestonden van overdracht daarvan. Gebleken is de informatie die terzake door 
de bestuurder kon worden verstrekt beperkt was. De in het vorige verslag 
bedoelde medewerker hield zich hiermee bezig. Het vergaren van de nodige 
informatie en vooral onderbouwing duurde om die reden lang. In de tussentijd 
bleken klanten opdrachten reeds te hebben ingetrokken c.q. te hebben 
uitgezet bij derden. 

De curator heeft van één potentieel koper bericht ontvangen nog steeds 
geïnteresseerd te zijn indien er nog opdrachten afgemaakt of offerte 
nagekomen zouden kunnen worden. De curator onderzoekt of dat nog tot de 
mogelijkheden behoort.

13-10-2020 
 2

De curator is niet gebleken van mogelijkheid om opdrachten door een derde 
te laten afmaken danwel offertes te laten opvolgen. De curator heeft zijn 
werkzaamheden terzake bij gebrek aan mogelijkheden gestaakt.  

19-01-2021
 3



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Onderzoek naar lopende opdrachten en offertes en eventuele 
verkoopbaarheid daarvan.

29-06-2020 
 1

Afronden onderzoek naar lopende opdrachten en offertes en eventuele 
verkoopbaarheid daarvan.

13-10-2020 
 2

Verder zie hiervoor: verder geen. 19-01-2021
 3

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Rabobank € 958,91

totaal € 958,91 € 0,00

Van de Rabobank is totaal € 958,91 ontvangen.

De curator heeft van Interpolis verschillende opgaves ontvangen omtrent  te 
betalen maar ook terug te ontvangen premie. Zodra de eindstand bekend is, 
zal worden beoordeeld of er nog recht bestaat op premierestitutie.

29-06-2020 
 1

De curator heeft van Interpolis verschillende opgaves ontvangen omtrent  te 
betalen maar ook terug te ontvangen premie. Zodra de eindstand bekend is, 
zal worden beoordeeld of er nog recht bestaat op premierestitutie.

De curator heeft van Interpolis verschillende opgaves ontvangen omtrent  te 
betalen maar ook terug te ontvangen premie. De curator heeft het recht op 
premierestitutie berekend en verzocht om uitbetaling daarvan.

13-10-2020 
 2

Zoals hiervoor aangegeven zijn aan restituties inmiddels op de 
boedelrekening ontvangen bedragen groot € 236,= en € 1.523,07. 

19-01-2021
 3

Verifiëren eventuele bijschrijvingen op Rabobankrekening.
Incasso eventueel recht op premierestitutie.

29-06-2020 
 1

Incasso eventueel recht op premierestitutie. 13-10-2020 
 2

Zie hiervoor: verder geen. 19-01-2021
 3

4. Debiteuren



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

De curator heeft een lijst van openstaande debiteuren ontvangen, groot € 
21.886,90. Tegelijkertijd heeft de curator ontvangen een met Boozt24 (TRFI 
B.V.) gesloten koopovereenkomst van vorderingen. Een zogenoemde 
factoringovereenkomst. De curator heeft de factoringmaatschappij gevraagd 
om opgave van de stand van zaken van de incasso, welke bedragen er bij 
debiteuren nog openstaan, welke bedragen reeds zijn geïncasseerd, welke 
vorderingen door de factoringmaatschappij reeds zijn overgenomen en welk 
bedrag daarvoor is betaald. Onderzoek vindt ook plaats naar het al of niet 
gestand doen van deze overeenkomst. En het eventueel door de curator zelf 
nog kunnen incasseren van uitstaande debiteuren. 

29-06-2020 
 1

De curator heeft een lijst van openstaande debiteuren ontvangen, groot € 
21.886,90. Tegelijkertijd heeft de curator ontvangen een met Boozt24 (TRFI 
B.V.) gesloten koopovereenkomst van vorderingen. Een zogenoemde 
factoringovereenkomst. De curator heeft de factoringmaatschappij gevraagd 
om opgave van de stand van zaken van de incasso, welke bedragen er bij 
debiteuren nog openstaan, welke bedragen reeds zijn geïncasseerd, welke 
vorderingen door de factoringmaatschappij reeds zijn overgenomen en welk 
bedrag daarvoor is betaald. Onderzoek vindt ook plaats naar het al of niet 
gestand doen van deze overeenkomst. En het eventueel door de curator zelf 
nog kunnen incasseren van uitstaande debiteuren. 

13-10-2020 
 2

Na overleg met TRFI B.V. heeft de curator een tegoed ontvangen op de 
boedelrekening groot € 535,=. De curator heeft (inmiddels meermaals) TRFI 
gevraagd om opgave van de stand van zaken van alle incasso’s: welke 
bedragen zijn geïncasseerd, welke vorderingen zijn overgenomen, welke 
bedragen zijn daarop betaald en welke debiteuren staan mogelijkerw ijs nog 
open. Ondanks meermaals verzoek heeft de curator louter bericht ontvangen 
dat er recht bestaat op een tegoed van € 535,=, welk bedrag ook op de 
boedelrekening is bijgeschreven. De curator heeft zijn verzoek om nadere 
informatie herhaald en aangezegd dat bij uitblijven van inhoudelijk reactie op 
gestelde vragen node maatregelen getroffen zullen moeten worden. Nadere 
werkzaamheden volgen. 

19-01-2021
 3

Nader onderzoek naar factoringovereenkomst en stand van zaken incasso’s en 
standpunt factoringmaatschappij ten behoeve van incasso van debiteuren.

29-06-2020 
 1

Nader onderzoek naar factoringovereenkomst en stand van zaken incasso’s en 
standpunt factoringmaatschappij ten behoeve van incasso van debiteuren.
De curator heeft TRFI om nadere informatie gevraagd. Nu deze nog niet 
ontvangen is, heeft de curator TRFI gerappelleerd. 

13-10-2020 
 2

Na uitbetaling van het tegoed groot € 535,= heeft de curator TRFI nogmaals 
gevraagd om een reactie, namelijk het verzochte overzicht van de status van 
het incasso proces.

19-01-2021
 3



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Geen vordering.

29-06-2020 
 1

Er is met Leaseplan een operational leaseovereenkomst gesloten. De curator 
heeft gevraagd om een afspraak om de leasebus in te leveren. 

Er zijn met Nissan Lease drie financial leaseovereenkomsten gesloten. Zoals 
hiervoor reeds aangegeven onderzoekt de curator de mogelijkheden om deze 
bussen te verkopen, waarbij als ondergrens wordt gehanteerd de vordering 
van de leasemaatschappij. Bij verkoop voor een bedrag boven de vordering 
van de leasemaatschappij zal de vordering worden afgelost en het surplus de 
boedel invloeien. Indien er geen hogere opbrengst zal kunnen worden 
gerealiseerd, zullen de bussen worden geretourneerd.

29-06-2020 
 1

De bussen zijn verkocht en met de verkoopopbrengst zijn vorderen afgelost. Er 
zijn geen vorderingen meer. 

13-10-2020 
 2

Geen. 29-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1



5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Er zijn crediteuren die zich op een eigendomsvoorbehoud hebben beroepen. 
Tot op heden heeft de curator geen voorraad aangetroffen die voldoende 
bepaalbaar en identificeerbaar is en geretourneerd kan worden. Voorraad 
werd per project geleverd en direct verwerkt. 

Er heeft zich bij de curator een verhuurmaatschappij voor dakrandbeveiliging 
gemeld. Er is een vordering ter verificatie ingediend. Er is een claim gedaan op 
retournering van verhuurde materialen. De curator heeft de betreffende partij 
laten weten dat zij haar eigendom retour kan halen. 

Er heeft zich een crediteur bij de curator gemeld met een claim op 
eigendomsvoorbehoud. Voor zover de betreffende goederen nog aanwezig, 
stelt de curator deze partij in de gelegenheid deze goederen op de 
betreffende locatie te demonteren en op te halen. De vordering dient 
overeenkomstig te worden aangepast. 

29-06-2020 
 1

Goederen die geretourneerd konden worden zijn geretourneerd. Voor het 
overige heeft de curator de crediteuren geïnformeerd dat er geen 
eigendomsvoorbehoud op goederen geclaimd kan worden. 

13-10-2020 
 2

Voor zover bekend niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Voor zover bekend niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Toelichting 
Tot op heden nog geen.

29-06-2020 
 1

Retour doen halen van gehuurde goederen en de goederen onder 
eigendomsvoorbehoud.
Retourneren operational leasebus
Verkoop financial lease bussen, verrekening van de verkoopopbrengst met de 
vordering van de leasemaatschappij en inning eventueel surplus.

29-06-2020 
 1

Verder geen. 13-10-2020 
 2

6. Voortzetten/doorstart onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

Voortzetten onderneming

Per datum faillietverklaring bleek er geen mogelijkheden of middelen om 
werkzaamheden voort te zetten. Lopende projecten duren in de regel 
maanden. Er bleken geen werkzaamheden die tijdelijk zouden kunnen worden 
voortgezet of die eenvoudig, tegen lage kosten, zouden kunnen worden 
afgemaakt. 

29-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Doorstarten onderneming



6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Zoals hiervoor aangegeven, onderzoekt de curator de mogelijkheden van een 
doorstart. Er hebben zich partijen gemeld met interesse in overname van 
bedrijfsonderdelen c.q. doorstart van de ondernemingsactiviteiten. De curator 
heeft veilinghuis Bouwman ingeschakeld om tot verkoop van financial 
leasebussen, zoals hiervoor beschreven, te komen en om te komen tot 
verkoop (online veiling) van aangetroffen gereedschappen en voorraad. De 
partijen die zich geïnteresseerd hebben getoond zijn daarover geïnformeerd 
en in contact gebracht met het veilinghuis. 

Er is voor gekozen om reeds op deze w ijze tot verkoop van de 
gereedschappen te geraken, nu nog onvoldoende inzicht bestaat in lopende 
opdrachten en uitstaande offertes, zoals hiervoor beschreven. De curator heeft 
gevraagd om inzicht in en verricht onderzoek naar verleende opdrachten, 
overeengekomen aanneemsom, bijbehorende calculaties, reeds verrichte 
werkzaamheden en in rekening gebrachte bedragen, nog te verrichten 
werkzaamheden en in rekening te brengen bedragen, voor de nog te 
verrichten werkzaamheden te maken kosten, ontvangen ingebrekestellingen 
voor verrichte werkzaamheden en te verwachten garantiewerkzaamheden. 
Ook heeft de curator gevraagd om inzicht in uitstaande offertes en 
bijbehorende calculaties (derhalve de werkzaamheden die nog niet zijn 
aangevangen).

29-06-2020 
 1

De curator heeft de nodige inspanningen moeten verrichten om de door hem 
gevraagde informatie te ontvangen, die nodig was om de status van het 
onderhanden werk te beoordelen, met name of er terzake mogelijkheden 
bestonden van overdracht daarvan. Gebleken is de informatie die terzake door 
de bestuurder kon worden verstrekt beperkt was. De in het vorige verslag 
bedoelde medewerker hield zich hiermee bezig. Het vergaren van de nodige 
informatie en vooral onderbouwing duurde om die reden lang. In de tussentijd 
bleken klanten opdrachten reeds te hebben ingetrokken c.q. te hebben 
uitgezet bij derden. 

De curator heeft van één potentieel koper bericht ontvangen nog steeds 
geïnteresseerd te zijn indien er nog opdrachten afgemaakt of offerte 
nagekomen zouden kunnen worden. De curator onderzoekt of dat nog tot de 
mogelijkheden behoort.

13-10-2020 
 2

Uit onderzoek is de curator gebleken dat er geen mogelijkheden zijn om door 
derden opdrachten te laten afmaken of offertes te laten opvolgen.  Bij gebrek 
aan mogelijkheden heeft de curator zijn werkzaamheden terzake gestaakt. 

19-01-2021
 3

Nog niet van toepassing. 29-06-2020 
 1



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

Toelichting 
Nog niet bekend.

29-06-2020 
 1

Toelichting 
Nog niet bekend.

13-10-2020 
 2

Toelichting 
Geen.

19-01-2021
 3

Toelichting 
Niet van toepassing.

29-06-2020 
 1

Nader onderzoek naar lopende opdrachten en uitstaande offertes en 
onderzoek naar de mogelijkheden van overdracht daarvan.

29-06-2020 
 1

Afronden onderzoek naar lopende opdrachten en offertes en eventuele 
verkoopbaarheid daarvan.

13-10-2020 
 2

Zie hiervoor: verder geen. 19-01-2021
 3

7. Rechtmatigheid

Nader onderzoek volgt. 29-06-2020 
 1

Nader onderzoek volgt. 13-10-2020 
 2

Uit onderzoek tot en met heden blijkt de curator dat in zijn algemeenheid 
door het bestuur aan de boekhoudplicht is voldaan. Er is van de 
vermogenstoestand van de B.V. en alles betreffende de werkzaamheden van 
de B.V. naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige 
w ijze en administratie gevoerd en de daartoe behorende boeken, 
bescheiden en andere gegevensdragers zijn op zodanige w ijze bewaard, dat 
te allen tijde de rechten en plichten van de rechtspersoon konden worden 
gekend. Dat ziet dan vooral op de jaarrekeningen en de daaraan ten 
grondslag liggende financiële administratie. Dat was tot datum 
faillietverklaring bijgewerkt. 

19-01-2021
 3



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Wel is de curator opgevallen dat projectadministratie niet op zodanige w ijze 
werd gevoerd en bewaard, dat binnen de B.V. te allen tijde de rechten en 
plichten konden worden gekend. Het bestuur en de ondersteuning daarvan 
bleek op de op eerste gezicht eenvoudige vragen van de curator omtrent de 
stand van zaken van de projecten geen eenduidig antwoord te (kunnen) 
geven. Dit zag dan op de stand van zaken van de projecten, welke voorraad 
in de betreffende projecten aanwezig was en of daarop enig 
eigendomsvoorbehoud rustte. Dit zag ook op de stand van zaken ten 
aanzien van de projecten, namelijk de overeengekomen aanneemsom en de 
daaraan ten grondslag liggende calculaties tegenover reeds verrichte en in 
rekening gebrachte werkzaamheden en de nog te verrichten 
werkzaamheden en in rekening te brengen facturen (en daarvoor nog te 
maken kosten). Dat overzicht bleek vooral te zijn gemaakt door en te 
bestaan bij een medewerker. Er kon door het bestuur niet op gewenste 
korte termijn een zodanig concreet inzicht worden verkregen dat er 
mogelijkheden bestonden om lopende opdrachten over te dragen of offertes 
te laten opvolgen door een derde. 

Nader onderzoek volgt nog of dat ook zou betekenen dat als gevolg daarvan 
in brede zin ook de rechten en plichten van de B.V. onvoldoende konden 
worden gekend. De curator kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het 
bestuur de administratie van de lopende projecten onvoldoende in beeld 
had. De door het bestuur aangewezen medewerker had dat wel, maar, zo 
lijkt het, vooral op projectniveau en niet zozeer op althans in samenhang met 
(boekhoudkundig) bestuursniveau. Pas nadat de cijfers van 2019 bekend 
werden, bleek van het in dat jaar geleden verlies. Nader onderzoek terzake 
volgt nog.

Jaarrekeningen zijn opgemaakt en gedeponeerd tot en met 2018.
Nader onderzoek volgt.

29-06-2020 
 1

Jaarrekeningen zijn opgemaakt en gedeponeerd tot en met 2018.
Nader onderzoek volgt.

13-10-2020 
 2

De curator heeft op verzoek ook concept jaarrekening 2019 en 
kolommenbalans 2020 ontvangen en bestudeerd. De concept jaarrekening 
was wel reeds opgesteld door de accountant maar er was nog geen 
samenstellingsverklaring afgegeven. Wel heeft dat concept een duidelijk en 
naar het zich laat aanzien correct beeld van 2019. 

19-01-2021
 3

Er is tot en met 2018 een samenstellingsverklaring afgegeven. 29-06-2020 
 1



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

Nader onderzoek volgt. 29-06-2020 
 1

Aan stortingsverplichting is voldaan. 13-10-2020 
 2

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

29-06-2020 
 1

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

13-10-2020 
 2

Toelichting 
Uit onderzoek blijkt dat in het jaar van oprichting, 2016, een negatief 
resultaat is behaald van ca € 160.000. Daarmee was het werkkapitaal in dat 
jaar ruim € 164.000 negatief. De schulden aan leveranciers en 
handelskredieten namen enorm toe terw ijl daartegenover de vlottende activa 
onvoldoende waren. In de jaren 2017 en 2018 wordt er een positief 
resultaat behaald. De positieve cashflow in die jaren doet het negatieve 
werkkapitaal dalen. Een voorzichtige positieve lijn.  

Uit de concept jaarrekening 2019 blijkt dat die lijn niet doorgezet kon 
worden. Integendeel: er was een verlies van ca € 124.000. De omzet stijgt 
wel maar de kosten nog meer. 

Wat opvalt zijn met name de hoge (ook in verhouding tot de omzet) 
personeelskosten. 

Het werkkapitaal daalt naar ca € 253.000 negatief.

Wat opvalt is dat volgens het concept 2019 het onderhanden werk een post 
wordt onder de kortlopende schulden (in plaats van een onderdeel van de 
vlottende activa). 

Wat opvalt is dat de kolommenbalans 2020 een schuld aan Vrielink Holding 
BV noteert en een vordering op Kasper Vrielink Dakwerk BV.

Tot slot blijken uit onderzoek bankmutaties waarover de curator nadere 
toelichting zal vragen. 

De curator zal bevindingen vermelden aan het bestuur, de nodig vragen 
stellen en gelegenheid geven voor reactie en antwoord. Daarna zal het 
onderzoek worden afgerond en kan vervolg worden bepaald. 

19-01-2021
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

29-06-2020 
 1

In onderzoek

Toelichting 
Nader onderzoek volgt.

13-10-2020 
 2

Nee

Toelichting 
Tot op heden is de curator niet gebleken van paulianeus handelen. 

19-01-2021
 3

Nader onderzoek volgt. 29-06-2020 
 1

Nader onderzoek volgt. De curator onderzoekt thans met name het nakomen 
van de boekhoudplicht en opvallende mutaties op bankrekeningen versus 
mutaties in rekening courant verhoudingen met gelieerde ondernemingen 
en/of directie. 

13-10-2020 
 2

De curator zal bevindingen vermelden aan het bestuur, de nodig vragen 
stellen en gelegenheid geven voor reactie en antwoord. Daarna zal het 
onderzoek worden afgerond en kan vervolg worden bepaald. Dat ziet dan 
kort gezegd op de start in 2016, het verloop in 2019, hoge 
personeelskosten, onderhanden werk, eventuele rekening courant 
vorderingen en bankmutaties. 

19-01-2021
 3

Nader onderzoek volgt. 29-06-2020 
 1

Nader onderzoek volgt. De curator onderzoekt thans met name het nakomen 
van de boekhoudplicht en opvallende mutaties op bankrekeningen versus 
mutaties in rekening courant verhoudingen met gelieerde ondernemingen 
en/of directie. 

13-10-2020 
 2

De curator zal bevindingen vermelden aan het bestuur, de nodig vragen 
stellen en gelegenheid geven voor reactie en antwoord. Daarna zal het 
onderzoek worden afgerond en kan vervolg worden bepaald. Dat ziet dan 
kort gezegd op de start in 2016, het verloop in 2019, hoge 
personeelskosten, onderhanden werk, eventuele rekening courant 
vorderingen en bankmutaties. 

19-01-2021
 3

8. Crediteuren



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 
Salaris curator en verschotten: omvang nog niet bekend
UWV: omvang nog niet bekend.
Eventueel huurpenningen na datum faillissement, omvang nog niet bekend.

29-06-2020 
 1

€ 67.852,05

Toelichting 
Salaris curator en verschotten: omvang nog niet bekend
UWV: 
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW         € 56.800,02
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW   € 11.052,03
                                                    -------------- 
Totaal                                            € 67.852,05

Eventueel huurpenningen na datum faillissement, omvang nog niet bekend.

13-10-2020 
 2

€ 6.911,76

Toelichting 
UWV
Pensioenpremie ex.art 66 lid 2 WW  € 6.911,76

19-01-2021
 3

€ 8.710,00 29-06-2020 
 1

€ 8.962,00 13-10-2020 
 2

€ 8.856,00 19-01-2021
 3

Toelichting 
Nog niet bekend.

29-06-2020 
 1

€ 50.118,92

Toelichting 
Loonvordering ex art. 66 lid 1 WW
(preferent ex art. 3:288 sub e BW)                 € 41.872,36
Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW 
(van gelijke rangorde als de Belastingdienst)   €   8.246,56
                                                          --------------- 
Totaal                                                          € 50.118,92

13-10-2020 
 2



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

€ 8.026,85

Toelichting 
De heer K. Hofsté (werknemer): loonvordering € 8.026,85.

29-06-2020 
 1

€ 8.026,85

Toelichting 
de heer K. Hofsté (werknemer) inzake loonvordering.

13-10-2020 
 2

€ 10.303,74

Toelichting 
De heer K. Hofsté (werknemer)
Aangepaste vordering:
Scholingsdagen  €     920,85
Reisurenvergoeding €  7.345,12
Verlofdagen  €  2.037,77
Totaal   € 10.303,74 bruto

19-01-2021
 3

33 29-06-2020 
 1

35 13-10-2020 
 2

37 19-01-2021
 3

€ 297.422,97

Toelichting 
€ 297.422,97, waarvan ingediend € 254.619,23.

29-06-2020 
 1

€ 328.070,08

Toelichting 
€ 328.070,08, waarvan ingediend € 301.031,02.

13-10-2020 
 2

€ 345.710,09

Toelichting 
€ 345.710,09, waarvan ingediend € 318.671,03

19-01-2021
 3



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Nog niet bekend. 29-06-2020 
 1

Nog niet bekend. 13-10-2020 
 2

Nog niet bekend. 19-01-2021
 3

Verifiëren crediteuren. 29-06-2020 
 1

Verifiëren crediteuren. 13-10-2020 
 2

Verifiëren crediteuren. 19-01-2021
 3

9. Procedures

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1

Niet van toepassing. 29-06-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10. Overig

1. verifiëren vordering UWV en personeel;
2. verifiëren vordering fiscus;
3. incasso eventueel surplus G-rekening; 
4. retournering bus waarvoor operational lease overeenkomst is gesloten.
5. onderzoek mogelijkheden verkoop bussen. Indien mogelijk verkoop, 
aflossen,   vordering en incasseren surplus. Indien verkoop niet mogelijk 
retourneren bussen;
6. inventariseren en verkoop gereedschappen en incasseren netto opbrengst;
7.beoordelen voorraad en verkoop daarvan;
8. beoordeling factoringovereenkomst en eventuele daarbij behorende 
zekerheden. Eventueel incasso debiteuren;
9. beoordelen onderhanden werk daar waar het lopende werken betreft en 
eventuele verkoop ervan;
10. beoordelen offertes en eventuele verkoop ervan;
11.beoordelen lopende verzekeringen (Interpolis) en recht op premie 
restitutie;
13.beoordelen mutaties bankrekeningen;
14. beoordelen van rechten van leveranciers, bijvoorbeeld 
eigendomsvoorbehoud en eventueel retourneren goederen;
15.beoordelen administratie;
16.inventariseren crediteuren;
17.beoordelen jaarrekeningen, administratie en kolommenbalans;
18.nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid in algemene zin;

29-06-2020 
 1

De in het vorige verslag genoemde punten zijn afgehandeld, behoudens het 
navolgende: 

1. beoordeling factoringovereenkomst en eventuele daarbij behorende 
zekerheden. Nadere informatie van TRFI ontvangen en beoordelen. Eventueel 
incasso debiteuren;
2. afronden onderzoek naar offertes en eventuele verkoop ervan;
3.incasso premie restitutie;
4.inventariseren crediteuren;
5.beoordelen mutaties bankrekeningen en mutaties RC verhoudingen;
6.beoordelen administratie en boekhoudplicht;
7.beoordelen jaarrekeningen, administratie en kolommenbalans;
8.nader onderzoek oorzaak faillissement en rechtmatigheid in algemene zin;

13-10-2020 
 2

De in het vorige verslag genoemde punten zijn afgehandeld, behoudens het 
navolgende: 

1. beoordeling factoringovereenkomst en eventuele daarbij behorende 
zekerheden. Nadere informatie van TRFI ontvangen en beoordelen. 
Eventueel incasso debiteuren;
2.inventariseren crediteuren;
3. de curator zal bevindingen vermelden aan het bestuur, de nodig vragen 
stellen en gelegenheid geven voor reactie en antwoord. Daarna zal het 
onderzoek worden afgerond en kan vervolg worden bepaald. Dat ziet dan 
kort gezegd op de start in 2016, het verloop in 2019, hoge 
personeelskosten, onderhanden werk, eventuele rekening courant 
vorderingen en bankmutaties. 

19-01-2021
 3



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Nog niet bekend. 29-06-2020 
 1

Nog niet bekend. 13-10-2020 
 2

Nog niet bekend. 19-01-2021
 3

19-4-2021 19-01-2021
 3

Zie hiervoor. 29-06-2020 
 1

Zie hiervoor. 13-10-2020 
 2

Zie hiervoor. 19-01-2021
 3

Bijlagen
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