
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

M.A. Achterhoek Beheer B.V. 28-07-2021 
 1

M.A. Achterhoek Beheer B.V.
Kryptonstraat 32 unit 20
7031 GG Wehl

KvK: 7580280
Opgericht op 4 juli 2019

28-07-2021 
 1

Werkzaamheden in de bouw. 28-07-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2020 € 297.626,00 € -30.107,00 € 206.376,00

2019 € 97.419,00 € 43.202,00 € 65.056,00

Verslagnummer 4
Datum verslag 25-04-2022
Insolventienummer F.05/21/137
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000193816:F001
Datum uitspraak 29-06-2021

R-C mr. M.J.C. van Leeuwen
Curator mr M. Timmer
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Over 2021 heeft de curator (nog) geen (concept)cijfers mogen ontvangen. 28-07-2021 
 1

0 28-07-2021 
 1

€ 0,00 28-07-2021 
 1

€ 10.450,38 28-10-2021 
 2

€ 10.450,38 26-01-2022 
 3

€ 10.450,38 25-04-2022
 4

van 
29-6-2021

t/m 
27-7-2021

28-07-2021 
 1

van 
28-7-2021

t/m 
27-10-2021

28-10-2021 
 2

van 
28-10-2021

t/m 
25-1-2022

26-01-2022 
 3

van 
26-1-2022

t/m 
24-4-2022

25-04-2022
 4



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 56 uur 27 min

2 26 uur 18 min

3 5 uur 18 min

4 8 uur 39 min

totaal 96 uur 42 min



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

De bestuurder en tevens enig aandeelhouder van M.A. Achterhoek Beheer B.V.
is de heer M.P.W.M. Aaldering.

28-07-2021 
 1

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures. 28-07-2021 
 1

De curator is nog in afwachting van een overzicht van de lopende
verzekeringen.

28-07-2021 
 1

De curator heeft de lopende verzekeringen (BedrijvenOpvangPolis) beëindigd. 28-10-2021 
 2

Curanda was gevestigd aan de Kryptonstraat 32, unit 20, te Wehl. Deze
bedrijfsruimte werd door curanda gehuurd en de curator heeft op 13 juli 2021
de huurovereenkomst opgezegd.

Daarnaast huurde curanda een bedrijfsruimte aan de Didamseweg 109L te
Didam, welke bedrijfsruimte door curanda werd onderverhuurd. De curator
heeft de huurovereenkomst op 26 juli 2021 opgezegd en de onderhuurder
geïnformeerd over het faillissement.

28-07-2021 
 1

De curator heeft de bedrijfsruimte aan de Kryptonstraat 32 te Wehl op 23
augustus 2021 opgeleverd. De curator heeft de boedelvordering ad € 3.871,35
erkend en geplaatst op de lijst van boedelcrediteuren.

28-10-2021 
 2

Volgens de bestuurder van curanda was de oorzaak van het faillissement
gelegen in het feit dat een aanvraag voor een krediet door de bank is
afgewezen, waardoor er betalingsproblemen ontstonden.

28-07-2021 
 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

2. Personeel

Toelichting 

Volgens de bestuurder van curanda waren er ten tijde van het faillissement
geen personeelsleden in dienst bij curanda.

Uit de administratie van curanda leid de curator af dat er tussen curanda en de
bestuurder, de heer M.P.W.M. Aaldering, mogelijk een arbeidsovereenkomst
bestaat of een dergelijke overeenkomst heeft bestaan. De curator heeft de
arbeidsovereenkomst, voor zover aanwezig, opgezegd.

28-07-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

28-07-2021 
 1

Geen. 28-07-2021 
 1

3. Activa

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Geen. 28-07-2021 
 1



Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

De curator heeft de navolgende zaken aangetroffen in of om het bedrijfspand
te Wehl:

kleine hoeveelheid kantoorinventaris;
diverse gereedschappen;
steigermateriaal/planken;
Opel Comba Van.

De curator heeft de activa laten taxeren.

28-07-2021 
 1

Met toestemming van de rechter-commissaris is de aangetroffen activa
verkocht voor € 11.854,12 incl. btw.

28-10-2021 
 2

Aanwezig. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-10-2021 
 2

verkoop activa.
28-07-2021 

 1

Afgewikkeld. 28-10-2021 
 2

Zie paragraaf 3.5. 28-07-2021 
 1

verkoop voorraad.
28-07-2021 

 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Teruggave Belastingdienst € 22,00

totaal € 22,00 € 0,00



Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

(nog) niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

(vooralsnog) geen. 28-07-2021 
 1

4. Debiteuren

Voor zover bekend waren er op datum faillissement geen debiteuren
aanwezig. De curator zal dit in de komende verslagperiode nader
onderzoeken.

28-07-2021 
 1

Uit de administratie is gebleken dat er ten tijde van het faillissement geen
openstaande debiteuren aanwezig waren.

28-10-2021 
 2

onderzoek administratie.
28-07-2021 

 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

De ING Bank N.V. heeft een vordering ingediend ten bedrage van € 25,09.

28-07-2021 
 1



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

Voor zover de curator (thans) bekend zijn de navolgende
leaseovereenkomsten aanwezig:

een drietal (financial) leaseovereenkomsten met betrekking tot een
Renault Trafic, een Volkswagen Crafter alsmede een Dodge Ram;
een financial leaseovereenkomst met betrekking tot een Manitou
wiellader;
een huurkoopovereenkomst met betrekking tot steigermaterialen.

De curator zal de leasemaatschappij in de gelegenheid stellen de
eigendommen op te halen dan wel onderzoeken of de boedel gebaat is bij
afkoop van de leaseovereenkomst.

28-07-2021 
 1

De leasemaatschappijen hebben hun eigendommen opgehaald. 28-10-2021 
 2

Het is de curator gebleken dat de navolgende zekerheden zijn verpand aan
een derde partij:

auto's;
inventaris kantoor;
bedrijfsmiddelen.

De curator heeft de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog in onderzoek.

28-07-2021 
 1

De curator heeft de geldleningsovereenkomst alsmede de daarbij behorende
verpandingsakte op grond van artikel 42 Fw vernietigd.

28-10-2021 
 2

Aanwezig. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-10-2021 
 2

Tot op heden heeft één partij een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud. De leverancier zal in de gelegenheid worden gesteld
haar eigendommen op te komen halen.

28-07-2021 
 1

De leverancier heeft haar eigendommen opgehaald. 28-10-2021 
 2

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 28-07-2021 
 1



5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 28-07-2021 
 1

Toelichting 

Nog niet bekend / niet van toepassing.

28-07-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

28-10-2021 
 2

correspondentie ING;
onderzoek pandakte;
beoordeling/correspondentie inzake eigendomsvoorbehoud.

28-07-2021 
 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

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Geen. 28-07-2021 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

28-07-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

28-07-2021 
 1

Geen. 28-07-2021 
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

In onderzoek. 28-07-2021 
 1

De curator heeft het onderzoek naar de administratie van curanda nog niet
afgerond. De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek te
kunnen afronden en een standpunt te kunnen innemen.

28-10-2021 
 2

De curator heeft de administratie van curanda bestudeerd en naar aanleiding
daarvan enkele vragen aan de bestuurder gesteld. De bestuurder heeft hierop
schriftelijk gereageerd en de curator dient de reactie inhoudelijk nog te
beoordelen. In de komende verslagperiode zal de curator een standpunt
innemen en de rechter-commissaris op de hoogte brengen van zijn
bevindingen.

26-01-2022 
 3

Op basis van het onderzoek van de curator alsmede de reactie van de
bestuurder heeft de curator zich op standpunt gesteld dat de bestuurder in
gebreke is gebleven ten aanzien van de verplichtingen die voortvloeien uit
artikel 2:10 BW. De curator is van mening dat voornoemde constatering een
belangrijke oorzaak is van het faillissement. De curator heeft de bestuurder
aansprakelijk gesteld voor het volledige faillissementstekort. Inmiddels heeft
de bestuurder een voorstel gedaan ter afw ikkeling van de discussie omtrent
de bestuurdersaansprakelijkheid, welk voorstel door de curator is
afgewezen, nu dit voorstel op geen enkele w ijze met relevante stukken was
onderbouwd. De curator heeft de bestuurder verzocht een verbeterd voorstel
te doen.

25-04-2022
 4

De jaarrekening 2019 is op 16 november 2020 gedeponeerd. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

In onderzoek. 28-07-2021 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Toelichting 

In onderzoek.

28-07-2021 
 1

Toelichting 

Zie paragraaf 7.1.

25-04-2022
 4

In onderzoek 28-07-2021 
 1

Nee

Toelichting 

Hiervan lijkt (vooralsnog) geen sprake.

25-04-2022
 4

bestuderen administratie.
28-07-2021 

 1

8. Crediteuren

Toelichting 

Algemene faillissementskosten (deze kosten zijn nog niet bekend) en huur na
datum faillissement.

huur: € 7.599,31

28-07-2021 
 1

€ 58.766,00 28-07-2021 
 1

€ 66.134,00 28-10-2021 
 2



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

8.8 Werkzaamheden crediteuren

Toelichting 

Niet van toepassing

28-07-2021 
 1

€ 1.500,00

Toelichting 

Aanvragers faillissement.

28-07-2021 
 1

10 28-07-2021 
 1

18 28-10-2021 
 2

€ 77.632,76 28-07-2021 
 1

€ 125.289,11 28-10-2021 
 2

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op
welke w ijze het faillissement zal worden afgewikkeld.

28-07-2021 
 1

correspondentie crediteuren.
28-07-2021 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Niet van toepassing. 28-07-2021 
 1

Geen. 28-07-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Werkzaamheden ten aanzien van de verkoop van de activa,
onderzoek/beoordelen pandakte, afw ikkelen
leaseovereenkomsten/eigendomsvoorbehoud alsmede onderzoek
rechtmatigheid.

28-07-2021 
 1

De curator verwacht in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie / rechtmatigheden te kunnen afronden.

28-10-2021 
 2

De curator zal in de komende verslagperiode een standpunt innemen met
betrekking tot boekhoudplicht / rechtmatigheden en de rechter-commissaris op
de hoogte brengen van zijn bevindingen.

26-01-2022 
 3

Nadat de curator een verbeterd voorstel van de bestuurder heeft mogen
ontvangen ter afw ikkeling van de discussie omtrent de
bestuurdersaansprakelijkheid, zal de curator dit voorstel aan de rechter-
commissaris voorleggen.

25-04-2022
 4

De termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, is mede
afhankelijk van de voortgang met betrekking het innen van de debiteuren
alsmede het onderzoek naar de administratie.

28-07-2021 
 1

De verwachting is dat het faillissement binnen een niet al te lange termijn kan
worden afgewikkeld.

26-01-2022 
 3

25-7-2022 25-04-2022
 4

Bijlagen
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