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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

More Constructie B.V. 09-04-2021 
 1

mede handelend onder de naam More Hekwerken.

Gevestigd te (6983 BM) Doesburg aan de Broekhuizerweg 7.

KvK: 68732600

09-04-2021 
 1

Vervaardiging van metalen constructiewerken (en delen daarvan). 09-04-2021 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2018 € 287.732,00 € -19.187,00 € 356.277,00

De curator heeft (nog) geen concept cijfers over het boekjaar 2019 en 2020
mogen ontvangen.

09-04-2021 
 1

Verslagnummer 6
Datum verslag 04-07-2022
Insolventienummer F.05/21/59
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000182325:F001
Datum uitspraak 09-03-2021

R-C mr. J.H. Steverink
Curator mr B.H.M. Harbers
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file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=75a03239-b82a-e511-80c3-005056ac167e


Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

3 09-04-2021 
 1

€ 0,00 09-04-2021 
 1

€ 3.725,68 09-07-2021 
 2

€ 3.942,14 06-10-2021 
 3

€ 3.942,14 06-04-2022 
 5

van 
9-3-2021

t/m 
8-4-2021

09-04-2021 
 1

van 
9-4-2021

t/m 
8-7-2021

09-07-2021 
 2

van 
9-7-2021

t/m 
5-10-2021

06-10-2021 
 3

van 
6-10-2021

t/m 
4-1-2022

05-01-2022 
 4

van 
5-1-2022

t/m 
5-4-2022

06-04-2022 
 5

van 
6-4-2022

t/m 
3-7-2022

04-07-2022
 6



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

Verslagperiode Bestede uren

1 18 uur 42 min

2 31 uur 24 min

3 7 uur 24 min

4 5 uur 54 min

5 1 uur 18 min

6 0 uur 42 min

totaal 65 uur 24 min

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder en bestuurder is de heer R.E.R. Echter. 09-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

De curator beschikt nog niet over de relevante gegevens betreffende de
verzekeringen. Zodra beschikbaar zullen de niet noodzakelijk zijnde
verzekeringen per direct worden opgezegd.

09-04-2021 
 1

De verzekeringen zijn – voor zover van toepassing – opgezegd. De boedel
heeft een premierestitutie ontvangen van € 216,46.

06-10-2021 
 3



1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Curanda huurde (een gedeelte van) een bedrijfsruimte aan de Broekhuizerweg
7 te (6983 BM) Doesburg. De verhuurder heeft de huurovereenkomst op grond
van artikel 39 Fw. op 10 maart 2021 schriftelijk opgezegd, zodat de
huurovereenkomst uiterlijk op 10 juni 2021 eindigt.

09-04-2021 
 1

De curator heeft het gehuurde opgeleverd. Daarbij is een deel van de op het
buitenterrein aanwezige zaken niet afgevoerd in verband met onduidelijkheid
over de vraag of deze in de boedel vallen. De verhuurder heeft haar
(concurrente) vordering reeds ingediend. Naar verwachting zal de verhuurder
op korte termijn een aanvullende (boedel)vordering indienen bij de curator.

09-07-2021 
 2

Door de bestuurder is een combinatie van factoren benoemd als oorzaak van
het faillissement. De gevolgen van Covid19, alsook organisatorische en
persoonlijke omstandigheden spelen daarbij een rol. De curator zal aan de
hand van de beschikbare administratie een oorzakenonderzoek verrichten.

09-04-2021 
 1

Op basis van de thans beschikbare informatie is de curator van mening dat de
gebrekkige administratie heeft bijgedragen aan het uitspreken van het
faillissement.

06-04-2022 
 5



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

2. Personeel

Personeelsleden 
3

Toelichting 

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

09-04-2021 
 1

Personeelsleden 
4

Toelichting 

Eén arbeidsovereenkomst zou vlak voor het faillissement met wederzijds
goedvinden zijn beëindigd. Voor zover deze arbeidsovereenkomst niet op
rechtsgeldige w ijze is beëindigd, heeft de curator de arbeidsovereenkomst
alsnog opgezegd.

09-04-2021 
 1

Datum Aantal Toelichting

12-3-2021 4

totaal 4

Gelet op de coronacrisis zal de intake voor de loongarantieregeling op afstand
plaatsvinden. Het UWV benadert zelf de personeelsleden. Het UWV zal naar
alle waarschijnlijkheid over enige maanden haar vordering bij de curator
indienen.

09-04-2021 
 1

Het UWV haar vordering (boedel en preferent) ingediend. De curator verw ijst
naar paragraaf 8 van het verslag.

06-04-2022 
 5

3. Activa



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

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Geen. 09-04-2021 
 1

Op de locatie van curanda zijn een aantal machines (o.a. lasapparaten e.d.)
aangetroffen. Op basis van de beschikbare administratie en de van de
bestuurder ontvangen informatie was niet direct herleidbaar welke van deze
bedrijfsmiddelen eigendom zijn van curanda. Daarbij speelt een rol dat een
deel van de bedrijfsmiddelen eind 2020 zijn verkocht en daarnaast een
gedeelte gehuurd/geleased wordt door een gelieerde BV en daarmee buiten
de boedel lijkt te vallen. Al met al is de omvang van de in de boedel vallende
bedrijfsmiddelen beperkt.

09-04-2021 
 1

De curator heeft de aanwezige activa/voorraad met toestemming van de
rechter-commissaris verkocht voor een bedrag ad € 2.100,00 excl. btw.

09-07-2021 
 2

Reikw ijdte in onderzoek. 09-04-2021 
 1

inventarisatie eigendomsrechten van curanda en derden aan de hand
van administratie, informatie bestuurder en navraag bij derden.

09-04-2021 
 1

Afgewikkeld. 09-07-2021 
 2

Er is een beperkte voorraad staal aangetroffen. Voor het overige is de
voorraad nihil.

09-04-2021 
 1

Zie paragraaf 3.3. 09-07-2021 
 2



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

inventarisatie op de locatie van curanda.
09-04-2021 

 1

Afgewikkeld. 09-07-2021 
 2

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Tozo eerste kwartaal 2021 € 1.075,44

totaal € 1.075,44 € 0,00

In de boedel bevindt zich voorts nog een aanhangwagen die te gelde gemaakt
zal worden en een beperkte showroomvoorraad.

09-04-2021 
 1

Het is de curator gebleken dat de aanhangwagen (welke tezamen is verkocht
met de bedrijfsmiddelen) niet op naam van curanda geregistreerd staat
althans dat de bestuurder heeft nagelaten het voertuig over te (laten)
schrijven op naam curanda. Daarnaast beschikt de curator (vooralsnog) niet
over een kentekenbewijs. De curator zal in de komende verslagperiode zijn
medewerking verlenen aan het correct overschrijven van de aanhangwagen op
naam van koper.

09-07-2021 
 2

Inmiddels is het kentekenbewijs door de curator achterhaald en aan koper
overhandigd zodat overschrijving heeft kunnen plaatsvinden.

06-10-2021 
 3

contact bestuurder.
09-04-2021 

 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

De debiteuren bestaan uit nog te factureren bedragen ter zake onderhanden
werk. Klanten deden een aanbetaling, vervolgens werden de werkzaamheden
uitgevoerd en bij aflevering werd de slottermijn voldaan. De curator heeft
moeten vaststellen dat de omvang van de nog te verrichten werkzaamheden
in combinatie met de externe kosten van inkoop materiaal en externe
werkzaamheden (zoals coaten) geen aanleiding geeft om de werkzaamheden
af te ronden tijdens faillissement.

09-04-2021 
 1

inventarisatie + per project kosten-baten afweging maken;
contact met klanten.

09-04-2021 
 1

Afgewikkeld. 09-07-2021 
 2

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

Op de rekening van curanda bij de Rabobank was op datum faillissement een
positief saldo aanwezig van € 139,56. De curator heeft de Rabobank verzocht
voornoemd bedrag over te boeken op de faillissementsrekening.

09-04-2021 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft, na verrekening van een debetsaldo, een bedrag ad €
109,24 overgeboekt.

09-07-2021 
 2

De curator heeft een aantal leasecontracten aangetroffen die niet op naam
van de vennootschap van curanda staan. Deze vallen aldus (vooralsnog)
buiten de afhandeling van het onderhavige faillissement. Het lijkt er evenwel
op dat de verschuldigde leasetermijnen wel door curanda zijn voldaan.

09-04-2021 
 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

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Niet aanwezig. 09-04-2021 
 1

Tot op heden hebben twee crediteuren een beroep gedaan op het
eigendomsvoorbehoud. De curator is thans aan het onderzoeken of de
geleverde zaken nog aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er enkele derden die hebben gesteld nog eigendommen te
hebben op de locatie van curanda (schoonmaakbedrijf etc).

09-04-2021 
 1

De curator heeft de twee leveranciers met een eigendomsvoorbehoud in de
gelegenheid gesteld de nog aanwezige zaken op te komen halen. Daarnaast
zijn de eigendommen van derden opgehaald, voor zover deze (nog) aanwezig
waren.

09-07-2021 
 2

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van retentie. 09-04-2021 
 1

Tot op heden is er geen beroep gedaan op het recht van reclame. 09-04-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-04-2021 
 1

correspondentie Rabobank;
afw ikkelen eigendomsvoorbehouden;
inventarisatie overige rechten derden.

09-04-2021 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming



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

Voortzetten onderneming

Op basis van de hiervoor (zie 4.1) benoemde kosten-baten afweging en de bij
voortzetting bestaande risico’s, heeft de curator besloten de activiteiten niet
voort te zetten.

09-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Geen. 09-04-2021 
 1

Doorstarten onderneming

De curator heeft gesprekken gevoerd met potentiële overnamekandidaten en
met één partij een bezichtiging op locatie gehad. Deze gesprekken hebben
niet geleid tot concrete interesse, noch een uitgebrachte bieding.

09-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-04-2021 
 1

Toelichting 

Niet van toepassing.

09-04-2021 
 1

voeren van gesprekken met geïnteresseerde partijen.
09-04-2021 

 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7. Rechtmatigheid

Over het boekjaar 2019 zijn slechts door de bestuurder als “niet correct”
bestempelde conceptcijfers voorhanden.

09-04-2021 
 1

In onderzoek. 09-07-2021 
 2

Er is door de curator een summiere, niet volledige administratie aangetroffen. 06-10-2021 
 3

Op de door de curator gestelde vragen is door de bestuurder menig keer het
antwoord schuldig gebleven.

05-01-2022 
 4

De curator stelt vast dat de bestuurder in gebreke is gebleven ten aanzien van
de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 2:10 BW alsmede dat de
jaarrekeningen niet (tijdig) zijn gedeponeerd. De curator is van mening dat
voornoemde constateringen een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement.
De curator zal in de komende verslagperiode zijn onderzoek dienaangaande
afronden en vervolgens verslag doen.

06-04-2022 
 5

De curator doet nader onderzoek en zal vervolgens bepalen in hoeverre het
starten van een procedure in het belang van de boedel is.

04-07-2022
 6

De jaarrekening over het boekjaar 2018 is op 30 juli 2020 gedeponeerd. 09-04-2021 
 1

De jaarcijfers 2019 zijn niet gedeponeerd. (Concept)cijfers over het boekjaar
2020 zijn niet voorhanden.

06-10-2021 
 3

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

In onderzoek. 09-04-2021 
 1

De curator beschikt (nog) niet over stukken, waaruit kan worden afgeleid dat
aan de stortingsverplichting is voldaan.

06-04-2022 
 5



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 

In onderzoek.

09-04-2021 
 1

Toelichting 

De curator verw ijst naar paragraaf 7.1 van dit verslag.

06-04-2022 
 5

Toelichting 

In onderzoek.

09-04-2021 
 1

Toelichting 

De curator heeft de bestuurder aangesproken tot terugbetaling van een
overboeking welke heeft plaatsgevonden kort voor datum faillissement. De
curator is in afwachting van een reactie.

06-10-2021 
 3

In onderzoek

Toelichting 

De bestuurder heeft de verschuldigdheid tot terugbetaling betw ist en voorts
gesteld dat geen verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn.

05-01-2022 
 4

In onderzoek

Toelichting 

De curator doet nader onderzoek en zal vervolgens bepalen in hoeverre het
starten van een procedure in het belang van de boedel is.

04-07-2022
 6

De curator heeft enkele mutaties en handelingen in de periode voor datum
faillissement in onderzoek. In de komende periode zal dit nader worden
bekeken.

09-04-2021 
 1

Zie paragraaf 7.6. 05-01-2022 
 4

onderzoek administratie;
gesprekken met bestuurder;
onderzoek bankmutaties.

09-04-2021 
 1



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 

Algemene faillissementskosten, UWV (salaris over opzegtermijn) en huur na
datum faillissement. Deze kosten zijn nog niet bekend.

09-04-2021 
 1

Toelichting 

UWV: € 17.942,03

06-10-2021 
 3

€ 74.590,00 09-04-2021 
 1

€ 76.965,00 09-07-2021 
 2

€ 82.510,00 06-10-2021 
 3

Toelichting 

Nog niet bekend.

09-04-2021 
 1

€ 38.752,82 06-10-2021 
 3

Toelichting 

Nog niet bekend.

09-04-2021 
 1

€ 37.091,74

Toelichting 

Vordering ex-werknemer

09-07-2021 
 2



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

6 09-04-2021 
 1

21 09-07-2021 
 2

24 06-10-2021 
 3

€ 48.486,76 09-04-2021 
 1

€ 102.972,93 09-07-2021 
 2

€ 106.348,54 06-10-2021 
 3

Op basis van de thans voorliggende informatie is nog niet in te schatten op
welke w ijze afw ikkeling zal plaatsvinden. Nadat de activa te gelde is gemaakt
en de hoogte van de boedelschulden bekend zijn, zal hierover meer
duidelijkheid kunnen worden gegeven.

09-04-2021 
 1

De verwachting is dat er geen uitkering aan de preferente en concurrente
crediteuren zal kunnen plaatsvinden.

09-07-2021 
 2

correspondentie crediteuren.
09-04-2021 

 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Niet van toepassing. 09-04-2021 
 1

Geen. 09-04-2021 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

In de komende verslagperioden zal de curator aan de hand van de
administratie de rechten en plichten van curanda verder in kaart brengen
zodat – naast het te gelde maken van de activa van curanda – tijdig
opgeleverd kan worden aan verhuurder. Verder zal de curator uitgebreider de
administratie toetsen op (on)regelmatigheden.

09-04-2021 
 1

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
administratie afronden en zijn bevindingen met de bestuurder bespreken.

09-07-2021 
 2

In de komende verslagperiode zal een nader onderzoek worden gedaan naar
de administratie (voor zover aanwezig) en in het verlengde daarvan zal een
oorzakenonderzoek faillissement worden gedaan.

06-10-2021 
 3

De curator zal in de komende verslagperiode het onderzoek naar de
administratie alsmede het oorzakenonderzoek afronden.

05-01-2022 
 4

De curator zal zijn bevindingen bespreken met de bestuurder en vragen om
een inhoudelijke reactie. Afhankelijk van de inhoud van die reactie zal de
curator de vervolgstappen bepalen.

06-04-2022 
 5

In de komende verslagperiode zal de curator het onderzoek naar de
rechtmatigheden afronden en zal vervolgens (in overleg met de rechter-
commissaris) bepalen in hoeverre het starten van een procedure in het
belang van de boedel is.

04-07-2022
 6

Over de termijn waarbinnen het faillissement kan worden afgewikkeld, kan nog
weinig worden vermeld.

09-04-2021 
 1

De curator verwacht in de komende verslagperiode zijn werkzaamheden te
kunnen afronden, waarna het faillissement kan worden voorgedragen voor
afw ikkeling.

09-07-2021 
 2

4-1-2023 04-07-2022
 6

onderzoek naar achtergronden;
internetonderzoek;
voeren van gesprekken met (in)direct betrokkenen;
positie van gelieerde vennootschappen bepalen.

09-04-2021 
 1



Bijlagen

Bijlagen
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