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Fryslân Betonwurk en Montage B.V 15-10-2020 
 1

Onderneming gespecialiseerd in betonwerk (funderingen en vloeren). 15-10-2020 
 1

in onderzoek 15-10-2020 
 1

0 15-10-2020 
 1

0

Toelichting 
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04-06-2021 
 3
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Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

€ 0,00 15-10-2020 
 1

€ 0,00

Toelichting 
Ongewijzigd

04-03-2021 
 2

€ 0,00

Toelichting 
Ongewijzigd.

27-09-2021
 4

van 
29-7-2020

t/m 
15-10-2020

15-10-2020 
 1

van 
16-10-2020

t/m 
4-3-2021

04-03-2021 
 2

van 
4-3-2021

t/m 
4-6-2021

04-06-2021 
 3

van 
5-6-2021

t/m 
27-9-2021

27-09-2021
 4

Verslagperiode Bestede uren

1 8 uur 0 min

2 4 uur 0 min

3 1 uur 57 min

4 1 uur 24 min

totaal 15 uur 21 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De directie wordt verzorgd door de holding ( Bouwkundig Adviesbureau Nuwolt 
B.V) van w ie de heer W ietze Nuwolt directeur is.

15-10-2020 
 1

Er is een procedure opgestart door failliet tegen R.A. Work B.V. Daarnaast is 
debiteur Atlanta gedagvaard. In beide zaken is de incasso opgestart door 
Hendriks Incasso te Amsterdam.
Mebin Beton heeft failliet gedagvaard tegen 4 augustus.

15-10-2020 
 1

Gebleken is dat de genoemde procedure tegen R.A. Work BV- eigenlijk R.A. 
Isolatie & Montage Bedrijf BV niet was opgestart. Dit zal ook niet geschieden 
nu R.A. Isolatie & Montage Bedrijf BV op 19 september 2020 zelf in staat van 
faillissement is verklaard.
De procedure jegens debiteur Atlanta is niet aangebracht. Er was voorafgaand 
aan het faillissement van Fryslân Betonwurk gedagvaard op eigen naam. Deze 
procedure is vervolgens na het intreden van het faillissement aangebracht 
door het incassobureau maar op eigen naam zulks terw ijl op naam en alleen 
met toestemming van de rc en de curator kan worden gedagvaard. Nog voor 
de dienende dag is de procedure daarom ingetrokken

04-03-2021 
 2

Geen, volgens opgave directie. 15-10-2020 
 1

n.v.t. Geen bedrijfspand, geen kantoor. 15-10-2020 
 1

Uitblijven betaling debiteuren. 15-10-2020 
 1



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

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

2. Personeel

Toelichting 
Er is geen personeel in dienst. Bouwkundig Adviesbureau Nuwolt B.V levert 
personeel op basis van een maandelijks Fee van € 2.500,- exclusief btw. Sinds 
de bouwvak 2019 niet in rekening gebracht. Werkzaamheden zijn wel verricht.

15-10-2020 
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Geen

totaal € 0,00 € 0,00

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen, alles werd geleend.

totaal € 0,00 € 0,00

n.v.t. 15-10-2020 
 1



3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Beperkt

totaal € 0,00 € 0,00

Er is een orderportefeuille. Nadere info volgt. 15-10-2020 
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Geen

totaal € 0,00 € 0,00



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

Er zijn een tweetal debiteuren. Respectievelijk voor ca. €16.000,- en € 7.000,-  
De eerste is onbetw ist. De tweede wordt betw ist. Daarvoor was reeds een 
dagvaarding uitgebracht. Deze vordering wordt betw ist. De desbetreffende 
procedure is in verband met het intreden van het faillissement niet opgestart. 

15-10-2020 
 1

Debiteur R.A. Isolatie & Montagebedrijf BV is zelf op 19 september gefailleerd. 
De desbetreffende vordering is ingediend bij de curator.
De enig resterende debiteur - de vordering van c.a.€ 7.000,- is aangeschreven 
en waar nodig zullen incassomaatregelen volgen.

04-03-2021 
 2

De enig overgebleven debiteur stelt niets aan de failliet verschuldigd te zijn 
omdat een door failliet opgestarte procedure in verband met het intreden van 
het faillissement was ingetrokken. Het incassobureau had een dagvaarding 
uitgebracht op naam van failliet toen het faillissement al was uitgesproken.
De debiteur is uitleg gegeven over de zaak en een verdere reactie is 
uitgebleven. Er is een rappel verstuurd en waar nodig een procedure worden 
opgestart.

04-06-2021 
 3

Iedere reactie van de zijde van de debiteur is achterwege gebleven. De 
curator zal de rechter-commissaris om toestemming verzoeken om de enige 
resterende debiteur in rechte te betrekken. De verwachting is dat daarover in 
het eerstkomende verslag nader kan worden gerapporteerd.

27-09-2021
 4

De gemachtigde van de debiteur is herhaald aangeschreven. 27-09-2021
 4

5. Bank/Zekerheden

€ 15.000,00

Toelichting vordering van bank(en) 
Restant vordering OPR finance B.V ( Amsterdam) bedrijfskrediet. Lening van € 
25.000,- Kosten € 5.000,- 3 maanden afgelost (€ 5.000 p.m). Aanvang lening 
29-11-2019 met particuliere borgtocht.

15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

n.v.t 15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1

Toelichting 
n.v.t.

15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

n.v.t. 15-10-2020 
 1

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 15-10-2020 
 1

In onderzoek. 15-10-2020 
 1

n.v.t. 15-10-2020 
 1

Aan de stortingsverplichting is voldaan. 15-10-2020 
 1

Nee

Toelichting 
Er zijn geen indicaties van onbehoorlijk bestuur. Het faillissement lijkt zijn 
oorzaak te vinden in de lquiditeitsproblemen die zijn ontstaan door het 
uitblijven van betalingen van een van de debiteuren van failliet en het 
faillissement van een vennootschap waar veel mee werd samengewerkt.

04-06-2021 
 3

Nee

Toelichting 
Er zijn geen indicaties van paulianeus handelen.

04-06-2021 
 3

8. Crediteuren

€ 100,00 15-10-2020 



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Toelichting 
Curatorenverzekering.

 1

€ 2.312,00

Toelichting 
OB 2e kwartaal 2020.

15-10-2020 
 1

€ 2.312,00

Toelichting 
Ongewijzigd.

04-06-2021 
 3

€ 1.500,00

Toelichting 
Aanvraagkosten faillissement.

15-10-2020 
 1

€ 1.500,00

Toelichting 
Ongewijzigd.

04-06-2021 
 3

5

Toelichting 
Slechts een deel van de crediteuren heeft zich gemeld. De curator is in 
afwachting van een adressenbestand zodat de crediteuren vanuit de boedel 
kunnen worden aangeschreven.

15-10-2020 
 1

7 04-03-2021 
 2

€ 38.371,43 15-10-2020 
 1

€ 99.529,74 04-03-2021 
 2

€ 99.529,74

Toelichting 
Ongewijzigd.

04-06-2021 
 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

Onduidelijk. 15-10-2020 
 1

Opheffing ex art. 16 Fw. 04-03-2021 
 2

9. Procedures

Geen. 15-10-2020 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De komende verslagperiode staat in het teken van verdere inventarisatie. 15-10-2020 
 1

Er gebeurt weinig in dit faillissement. De komende verslagperiode zal 
voornamelijk in het teken staan van de incasso van de enig overgebleven 
debiteur. Qua inventarisatie is er ook weinig te melden. De crediteuren 
vordering loopt gestaag op. Wat rest naast de incasso van de enig resterende 
debiteur is het rechtmatigheidsonderzoek.

04-03-2021 
 2

De incasso van de enig overgebleven debiteur rest. Vervolgens kan er worden 
afgewikkeld.

04-06-2021 
 3

De incasso van de enig overgebleven debiteur rest onverminderd. Omdat er 
niet inhoudelijk meer wordt gereageerd lijkt minnelijk overleg geen optie. 
Daarom zal de rechter-commissaris worden verzocht de curator toestemming 
te verlenen om deze debiteur in rechte te betrekken.

27-09-2021
 4

Onduidelijk. 15-10-2020 
 1

De verdere afw ikkeling van het faillissement is louter afhankelijk van de 
incasso van de enig overgebleven debiteur. Onduidelijk is hoe lang het 
debiteurentraject in beslag zal nemen.

27-09-2021
 4

27-12-2021 27-09-2021
 4

Bijlagen
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