
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V.
Adres: Handelsstraat 61, 7772 TS te Hardenberg
KvK: 08196319

Verslag nummer oud systeem: 7

Verslag 8 - 10 april 2017: Verslag nummer oud system: 8

Verslag 9 - 10 juli 2017

Activiteiten onderneming

De vennootschap houdt zich bezig met het aanleggen van distributienetten ten behoeve van 
elektriciteit, straatverlichting en informatieoverdracht alsmede het aanleggen van installaties 
ten behoeve van rioleringen en gas- en watervoorzieningen. Voorts stelt de vennootschap, 
volgens de gegevens in het handelsregister, incidenteel arbeidskrachten ter beschikking. 

Omzetgegevens

€ 2.875.043 (2012)
€ 2.231.622 (2013)
€ 1.980.670 (2014)

Personeel gemiddeld aantal

9 personen

Saldo einde verslagperiode

€ 4.478,55

Verslag 8 - 10 april 2017: € 4.478,55

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009357:F001

29-04-2015

mr. M.M. Verhoeven

Curator: mr. R.J. Joustra

Curator: mr. R.J. Joustra

Insolventienummer: F.08/15/261
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Verslag 9 - 10 juli 2017: € 4.478,55.
Op de boedelrekening hebben geen boedelmutaties plaatsgevonden.

Verslagperiode

11 oktober 2016 tot en met 10 januari 2017

Verslag 8 - 10 april 2017: 11 januari tot en met 10 april 2017.

Verslag 9 - 10 juli 2017: 11 april tot en met 10 juli 2017.

Bestede uren in verslagperiode

1:05 uur 

Verslag 8 - 10 april 2017: 0:45 uur

Verslag 9 - 10 juli 2017: 0:15 uur

Bestede uren totaal

190:05 uur

Verslag 8 - 10 april 2017: 190:50 uur 

Verslag 9 - 10 juli 2017: 191:05 uur

Toelichting

Dit openbaar verslag strekt ertoe een globaal inzicht te verschaffen aangaande de afwikkeling 
van de boedel. Het verslag dient niet als volledige verantwoording van de afwikkeling van de 
boedel. Aan de rechter-commissaris wordt verantwoording afgelegd. 

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V. (hierna ook wel: gefailleerde), gevestigd te 
Hardenberg en kantoor houdende aldaar aan de (7772 TS) Handelsstraat 61, is opgericht op 
10 september 2009. De aandelen in Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V. worden voor 
90% gehouden door de heer M. Niks en voor 10% door de heer M. Niemans. Statutair 
bestuurder van gefailleerde is de heer M. Niks.
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1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen in de navolgende jaren was als volgt:
2012 winst   € 22.713
2013 verlies € 213.973
2014 winst   € 37.135

1.3 Balanstotaal

2012 € 860.568
2013 € 547.648
2014 € 264.267

1.4 Lopende procedures

Na de dag van faillietverklaring heeft de kantonrechter te Zwolle een vonnis gewezen in een 
procedure tussen Enexis B.V. (als eisende partij) en gefailleerde (als gedaagde) . De curator 
was niet op de hoogte van deze procedure en heeft de gedingstukken bij de bestuurder van 
gefailleerde opgevraagd teneinde de zaak te beoordelen en om te onderzoeken in hoeverre 
het instellen van beroep nodig is. De gevraagde gedingstukken zijn ontvangen. Er is geen 
rechtsmiddel ingesteld. 

Voorts is een procedure aanhangig bij de rechtbank Overijssel tussen Abbink Groep B.V. te 
Almelo als eiseres en gefailleerde als gedaagde. De curator heeft de rechtbank in kennis 
gesteld van het faillissement van gedaagde. Deze procedure zal worden geschorst ex art. 29
Fw. De rechtbank heeft de curator bericht dat de zaak is doorgehaald en dat de zaak ‘als
afgedaan kan worden beschouwd’.  

1.5 Verzekeringen

Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V. had de gebruikelijke verzekeringen afgesloten, 
onder meer met betrekking tot haar voertuigen, aanhangers, werkmaterieel, inventaris en 
andere goederen en aansprakelijkheid. De verzekeringen zijn op 2 mei 2015 door de 
assurantietussenpersoon beëindigd als gevolg van een forse betalingsachterstand van 
gefailleerde.

1.6 Huur

Gefailleerde huurt bedrijfsruimte aan de Handelsstraat 61 te Hardenberg. De huursom 
bedraagt
€ 25.000,00 per jaar, te vermeerderen met btw. De huurovereenkomst is door de curator 
opgezegd ex art. 39 Fw. Het gehuurde is op 4 augustus 2015 bezemschoon opgeleverd aan 
de verhuurder. De verhuurder heeft een boedelvordering ingediend over de opzegtermijn als 
beschreven in art. 39 Fw. 
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1.7 Oorzaak faillissement

De oorzaak van het faillissement is volgens de bestuurder en de heer M. Niemans erin 
gelegen dat Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V. te weinig opdrachten had en 
dientengevolge over te veel personeel beschikte. In 2014 is gefailleerde onder meer twee heel 
grote opdrachten misgelopen. In 2015 is gebleken dat enkele grote opdrachtgevers de te 
verstrekken opdrachten naar de toekomst doorschoven waardoor gefailleerde in acute 
problemen is gekomen. 
De curator zal de oorzaken die aan het faillissement ten grondslag zouden liggen op termijn 
aan een nader onderzoek onderwerpen. Dit onderzoek heeft inmiddels (deels) 
plaatsgevonden. De curator heeft de rechter-commissaris hierover ingelicht. De curator 
verwijst voor het overige naar onderdeel 7.1 en verder. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde 9 personen in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor faillissement waren 14 personen in dienst. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemers van gefailleerde is op 4 mei 2015 mondeling en schriftelijk ontslag aangezegd. 
Ook aan de vijf werknemers die in het jaar voor faillissement in dienst waren, is 
zekerheidshalve schriftelijk ontslag aangezegd. 

2.4 Werkzaamheden

Er heeft op 4 mei 2015 een bijeenkomst plaatsgevonden ten kantore van gefailleerde waarin 
de medewerkers van gefailleerde door de curator zijn toegesproken. Bij deze bijeenkomst was 
een medewerker van het UWV aanwezig. Er is voorlichting gegeven over en assistentie 
geboden bij het invullen van de nodige formulieren teneinde de rechten van de werknemers op 
grond van artikel 61 en volgende Werkloosheidswet veilig te stellen. 

De rechter-commissaris heeft de curator op 30 april 2015 toestemming verleend voor het 
ontslag. De werknemers zijn gewezen op de mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de 
beslissing van de rechter-commissaris en de termijn waarbinnen dat dient te geschieden.

Het UWV heeft inmiddels een boedelvordering alsmede een preferente vordering ingediend. 
Zie onderdeel 8.1 en verder. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 
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3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing.

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde beschikt over een hoeveelheid (kantoor)inventaris en over een hoeveelheid 
werkmaterieel en gereedschappen dat op werklocaties wordt gebruikt. Een aanzienlijk deel 
van het materieel bevond zich ten tijde van de faillietverklaring nog steeds op de werklocaties 
in Vreeland en op Ameland alwaar op de faillissementsdatum nog werd gewerkt. Van dit 
materieel zijn in opdracht van de curator foto’s en inventarisatieoverzichten gemaakt. Tijdens 
de tweede verslagperiode zijn de zaken, inclusief die op de projectlocaties,  getaxeerd en 
vervolgens met toestemming van de pandhouder(s) en de rechter-commissaris verkocht. 
Tijdens de derde verslagperiode is gebleken dat zich op een locatie nog een aanhanger 
bevindt, die tot op heden niet is verkocht en waarvan niet bekend was dat deze nog aanwezig 
is. De aanhanger is volgens de bestuurder eigendom van gefailleerde, maar het kenteken 
staat niet op naam van gefailleerde geregistreerd. De bestuurder weet niet op welke naam het 
kenteken is geregistreerd. Ten tijde van het opmaken van het derde verslag is nog niet bekend 
op welke naam deze aanhanger staat geregistreerd. Tijdens de vierde verslagperiode heeft 
kort onderzoek plaatsgevonden naar de betreffende aanhanger. Het is bekend op wiens naam 
de aanhanger is geregistreerd. Voor de aanhanger is een koper gevonden. De rechter-
commissaris heeft toestemming gegeven voor verkoop. De verkoop is inmiddels afgerond. De 
koopsom is ontvangen op de boedelrekening. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

De bedrijfsmiddelen zijn samen met de beperkte voorraad en de aanhangwagens (zie 3.12)
verkocht voor een bedrag van € 11.047,22 excl. btw. Hiervan is een gedeelte ad € 1.158,61
excl. btw te beschouwen als koopsom voor de bodemzaken. 

Een laatste aanhanger als hierboven beschreven is verkocht voor € 121,00 incl. btw. 

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Met de pandhouder(s) is een afspraak gemaakt omtrent de boedelbijdrage conform de 
separatistenregeling van 10% van de bruto-verkoopopbrengst. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

De fiscus heeft een voorrecht aangaande de opbrengst van de bodemzaken, zulks op grond 
van artikel 21 e.v. Invorderingswet. Een bedrag van € 1.158,61 vloeit in dat kader in de boedel 
ten behoeve van de fiscus. 
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3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

De curator en een kantoorgenoot hebben de nodige tijd besteed aan het in kaart (laten) 
brengen van de bedrijfsmiddelen van gefailleerde. De zaken staan op diverse plaatsen in het 
land en de bestuurder is naar het oordeel van de curator niet altijd even goed op de hoogte 
van de eigendomssituatie ten aanzien van de zaken en de vindplaats. Voorts heeft overleg 
plaatsgevonden met de schuldeisers die een zekerheidsrecht menen te hebben op de zaken 
van gefailleerde. Tijdens de tweede verslagperiode is de nodige tijd besteed aan de verkoop 
van de activa van gefailleerde en heeft correspondentie plaatsgevonden met de fiscus, 
pandhouder(s) en de rechter-commissaris en is een koopovereenkomst opgesteld. Gedurende 
de derde verslagperiode is gebleken dat er nog een aanhanger, die aan gefailleerde in 
eigendom zou toebehoren, op een werklocatie staat. Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de 
vraag op welke naam het kenteken van deze aanhanger is geregistreerd. Gedurende de 
laatste verslagperiode is deze aanhanger verkocht en geleverd. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Gefailleerde beschikt nauwelijks over voorraden. Er was slechts een zeer kleine hoeveelheid 
grijpvoorraad schroeven en moeren aanwezig. De bij gefailleerde aanwezige voorraad 
buismateriaal is eigendom van de opdrachtgever(s) van gefailleerde. 

Op de faillissementsdatum was gefailleerde nog partij bij een tweetal overeenkomsten van 
(onder)aanneming. Het ging hierbij om mondelinge overeenkomsten ten aanzien van werken 
in Vreeland en op Ameland. Door de opdrachtgevers is een termijn gesteld ex art. 37 Fw 
waarna de overeenkomsten door hen zijn ontbonden. Zie voorts onderdeel 6.3 van dit verslag 
en verder. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Met betrekking tot het onderhanden werk is geen opbrengst gerealiseerd. 

De beperkte hoeveelheid grijpvoorraad is samen met de bedrijfsmiddelen en de aanhangers 
verkocht voor een bedrag ad € 11.047,22 excl. btw. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Voor zover sprake is van voorraden die tot de boedel behoren, geldt de afspraak met de 
pandhouder(s) omtrent de boedelbijdrage van 10% (zie ook 3.7). 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Door de curator is relatief veel tijd besteed aan het trachten in kaart te brengen en het trachten 
te verkopen van het onderhanden werk. Aangezien het om mondelinge overeenkomsten ging, 
bleek dit zeer lastig te zijn. Met enkele partijen die geïnteresseerd waren in overname van de 
opdrachten is gesproken evenals met de opdrachtgevers. Tot verkoop en overdracht van het 
onderhanden werk is het niet gekomen. De opdrachtgevers hebben de overeenkomsten 
ontbonden.

3.15 Andere activa: Beschrijving
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Gefailleerde beschikt voor zover thans bekend over vier haspelwagens en een aanhanger met 
een liermachine. Voorts heeft gefailleerde een auto, merk Nissan Qashqai, in eigendom. 
Tijdens de tweede verslagperiode zijn de zaken getaxeerd en vervolgens verkocht. Tijdens de 
derde verslagperiode is een aanhanger van gefailleerde aangetroffen op een werklocatie. 
Tijdens de vierde verslagperiode is duidelijk geworden  op welke naam deze aanhanger staat 
geregistreerd (zie ook 3.5).

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

De aanhangwagens zijn samen met de beperkte voorraad en de overige bedrijfsmiddelen 
verkocht voor een bedrag van € 11.047,22 excl. btw.

De Nissan Qashqai is verkocht voor een bedrag ad € 5.100,00 excl. btw. 

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Door de curator is relatief veel tijd besteed aan het in kaart brengen van de activa van 
gefailleerde. De zaken staan op diverse plaatsen in het land en de bestuurder is naar het 
oordeel van de curator niet altijd even goed op de hoogte van de eigendomssituatie ten 
aanzien van de zaken en de vindplaats. Tijdens de tweede verslagperiode is de nodige tijd 
besteed aan de verkoop van de zaken, is correspondentie gevoerd met de pandhouder(s) en 
de rechter-commissaris en is een koopovereenkomst opgesteld. Tijdens de vierde 
verslagperiode is tijd besteed aan het onderzoeken op welke naam een aanhanger van 
gefailleerde op een werklocatie is geregistreerd. Tijdens de laatste verslagperiode is deze 
aanhanger verkocht en geleverd. 

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

De debiteurenportefeuille beloopt in totaal € 297.848,53. Deze bestaat voor een gedeelte ad € 
224.100,00 uit een vordering op Infra Totaal Dienstverlening B.V. Naar deze omvangrijke 
vordering zal nader onderzoek worden gedaan. 

Aangezien de vordering van de Rabobank volledig is voldaan, heeft zij afstand gedaan van 
haar pandrecht op de vorderingen op derden (zie ook onderdeel 5.1 e.v.). De incasso van de 
vorderingen op derden is tijdens de tweede verslagperiode door (een medewerker van) de 
curator ter hand genomen. 

Met (de advocaat van) Key Tech Personeelsdiensten B.V. die pretendeert dat de vordering 
van gefailleerde op Siers Telecom B.V. aan haar is gecedeerd dan wel aan haar is verpand, is 
tijdens de tweede verslagperiode afgesproken dat die betreffende debiteur uitgenodigd wordt 
om te betalen op de derdenrekening van het kantoor van de curator, zodat de curator en Key 
Tech Personeelsdiensten B.V. vervolgens kunnen discussiëren over het antwoord op de vraag 
aan wie de betaling toekomt. Tijdens de derde verslagperiode is naar het oordeel van de 
curator door Key Tech Personeelsdiensten B.V. aangetoond dat de vordering van gefailleerde 
op Siers Telecom B.V. aan Key Tech Personeelsdiensten B.V. is gecedeerd. Key Tech 
Personeelsdiensten B.V. heeft de incasso ervan zelf ter hand genomen. De vordering op Siers 
Telecom B.V. wordt overigens volledig door Siers Telecom B.V. betwist, dan wel verrekend 
met tegenvorderingen op gefailleerde. 

De overige vorderingen op debiteuren van gefailleerde worden door de curator geïncasseerd. 
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4.2 Opbrengst

De debiteuren hebben een bedrag ad € 17.295,81 op de boedelrekening betaald. Hetgeen na 
faillissementsdatum op de G-rekening is voldaan, € 8.086,07, is via de fiscus inmiddels aan de 
boedel toegekomen en bevindt zich thans op de boedelrekening. 

4.3 Boedelbijdrage

Een boedelbijdrage is (in beginsel) niet aan de orde (zie onderdeel 4.1). 

4.4 Werkzaamheden

Er heeft tijdens de eerste verslagperiode kort onderzoek plaatsgevonden naar de 
debiteurenportefeuille van gefailleerde. Tijdens de tweede verslagperiode heeft een 
medewerker van de curator de incasso van de vorderingen ter hand genomen. Voorts heeft 
veelvuldig overleg plaatsgevonden met (de advocaat van) Key Tech Personeelsdiensten B.V. 
omtrent haar zekerheidspositie ten aanzien van bepaalde debiteurenvorderingen. Tijdens de 
derde verslagperiode heeft wederom overleg plaatsgevonden met de advocaat van Key Tech 
Personeelsdiensten B.V. Voorts is de incasso van de vorderingen op de debiteuren 
(behoudens Siers Telecom B.V.) voortgezet. 

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank Vaart en Vechtstreek heeft aanvankelijk een vordering ingediend ten bedrage 
van € 9.065,40, eventueel te vermeerderen met rente en kosten. Na faillissement heeft de 
Rabobank enkele incassobetalingen, die kort vóór faillissement hebben plaatsgevonden, 
gestorneerd. Daarnaast hebben debiteuren kort na de faillietverklaring betaald op de 
bankrekening van gefailleerde bij de bank. Deze zijn bevoegd verrekend door de bank met 
haar vordering op gefailleerde. Nadien resteerde nog een debetsaldo van € 5.267,09. Na 
verkoop van de verpande roerende zaken van gefailleerde heeft de curator de vordering van 
de bank ad € 5.267,09 met toestemming van de rechter-commissaris volledig afgelost, waarna 
de bank afstand heeft gedaan van haar zekerheidsrechten. 

Voorts zou Key Tech Personeelsdiensten B.V. te Almelo een geldlening aan Infra Totaal 
Aannemingsmaatschappij B.V. hebben verstrekt ter grootte van € 50.000,00. Onderzoek naar 
deze geldlening wordt verricht. Tijdens de tweede verslagperiode is het onderzoek naar deze 
gepretendeerde geldlening voortgezet en is een discussie met de advocaat van Key Tech 
Personeelsdiensten B.V. ingezet. Kort vóór het indienen van het tweede openbaar verslag 
heeft de curator nadere informatie ontvangen van de advocaat van Key Tech 
Personeelsdiensten B.V. Deze informatie is gedurende de derde verslagperiode bestudeerd. 
Gebleken is dat de vordering van gefailleerde op Siers Telecom B.V. aan Key Tech 
Personeelsdiensten B.V. is gecedeerd (zie nader onderdeel 4.1). De overige gestelde 
zekerheid (bezitloos pandrecht op een deel van de roerende zaken) wordt door de curator 
betwist. Key Tech Personeelsdiensten B.V. heeft geen nadere correspondentie aan de curator 
gericht ter zake het gepretendeerde pandrecht.
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5.2 Leasecontracten

Gefailleerde is partij bij de volgende leaseovereenkomsten:

- Operational leaseovereenkomst (huurovereenkomst) met Europa Garage Hardenberg B.V. 
ten aanzien van een Ford Focus met kenteken 62-ZTS-9. Het betreffende voertuig is 
afgegeven aan de lessor. Voor zover vereist is deze overeenkomst door de curator opgezegd. 
- Operational leaseovereenkomsten (huurovereenkomsten) met De Lage Landen ten aanzien 
van een vijftal mini-graafmachines met bijbehorende aanhangers. Deze zijn door de lessor 
opgehaald. Voor zover vereist zijn deze overeenkomsten door de curator opgezegd.
- Financial leaseovereenkomst met Alphera Financial Lease ten aanzien van een Nissan 
Qashqai met kenteken 79-XT-LB. Het voertuig is eigendom van gefailleerde. De lessor heeft 
een bezitloos pandrecht op het voertuig, eerste in rang. Met de lessor zijn afspraken over de 
taxatie en verkoop van het voertuig gemaakt. Met de lessor is een boedelbijdrage van 10%
afgesproken. De Nissan Qashqai is tijdens de tweede verslagperiode verkocht. De opbrengst 
is aan Alphera Financial Lease afgedragen onder aftrek van de boedelbijdrage (ad € 617,10
incl. btw) en een gedeelte van de taxatiekosten (€ 453,75).

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank
Rabobank heeft een bezitloos pandrecht op de transportmiddelen en inventaris en een stil 
pandrecht op vorderingen op derden. De verpanding is eerste in rang, behoudens ten aanzien 
van de Nissan Qashqai (zie hierna). 

Voorts heeft de Rabobank een overeenkomst van borgtocht gesloten met de bestuurder, de 
heer M. Niks, tot een bedrag van € 75.000,00, alsmede een overeenkomst met borgtocht met 
de heer D.M. Niks tot een bedrag van € 25.000,00.

Tijdens de tweede verslagperiode heeft de Rabobank afstand gedaan van haar pandrechten, 
nadat haar vordering volledig was voldaan. 

Alphera
Alphera Financial Lease heeft een bezitloos pandrecht op de Nissan Qashqai (zie ook 5.2). Dit 
pandrecht is eerste in rang. 

Keytech
Keytech Personele Diensten B.V. pretendeert een bezitloos pandrecht te hebben op alle vaste 
activa als genoemd op een aan de pandakte gehechte activalijst, alsmede een stil pandrecht 
op een drietal met name genoemde vorderingen op Siers Telecom B.V. (2 vorderingen) en 
Heming GmbH. Ook heeft Key Tech Personeelsdiensten B.V. zich op het standpunt gesteld 
dat sprake is geweest van cessie van de vorderingen op Siers Telecom B.V. en Heming 
GmbH. Het door Keytech gepretendeerde pandrecht en de cessie zijn aan een nader 
onderzoek onderworpen. Gebleken is dat de vordering van gefailleerde op Siers Telecom B.V. 
aan Key Tech Personeelsdiensten B.V. is gecedeerd (zie nader onderdeel 4.1). De vordering 
op Heming GmbH was reeds vóór faillissement voldaan door de betreffende debiteur. De 
overige gestelde zekerheid (bezitloos pandrecht op een deel van de roerende zaken) wordt 
door de curator betwist. 
Key Tech Personeelsdiensten B.V. heeft geen nadere correspondentie meer aan de curator 
gericht ter zake het gepretendeerde pandrecht.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank en Alphera hebben een separatistenpositie. Mogelijk heeft ook Key Tech 
Personeelsdiensten B.V. een separatistenpositie. 
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5.5 Boedelbijdragen

Met Rabobank, Keytech (voor zover zij over een pandrecht beschikt) en Alphera zijn afspraken 
over boedelbijdrages gemaakt. De boedelbijdrage bedraagt telkens 10% over de 
verkoopopbrengst van de roerende zaken. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden hebben zich nog geen schuldeisers gemeld die zich beroepen op een 
eigendomsvoorbehoud.

5.7 Retentierechten

Tot op heden is het retentierecht niet ingeroepen. 

5.8 Reclamerechten

Tot op heden is het recht van reclame niet ingeroepen. 

5.9 Werkzaamheden

Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de pandrechten van Rabobank en Alphera. Met 
genoemde pandhouders en met Keytech zijn afspraken gemaakt over de wijze van taxatie en 
de boedelbijdrages. Voorts zijn de leaseovereenkomsten met Europa Garage Hardenberg en 
De Lage Landen onderzocht. Tijdens de tweede verslagperiode heeft diverse malen overleg 
plaatsgevonden met de pandhouders. Het onderzoek naar de vermeende zekerheidspositie 
van Key Tech Personeelsdiensten B.V. is gecontinueerd. Gebleken is dat de vordering van 
gefailleerde op Siers Telecom B.V. aan Key Tech Personeelsdiensten B.V. is gecedeerd (zie 
ook onderdeel 4.1).

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Zie 6.3 e.v. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging

Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.
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6.4 Doorstart: Beschrijving

Met de bestuurder en de heer Niemans is meerdere malen uitgebreid gesproken over het 
maken van een doorstart alsmede over het tijdelijk voort zetten van de onderneming van 
gefailleerde. Gebleken is echter dat de benodigde middelen daarvoor op geen enkele wijze 
beschikbaar konden komen. Bovendien zijn de verzekeringen van de onderneming reeds kort 
na de faillietverklaring beëindigd (zie  1.5), zodat feitelijke voortzetting niet meer aan de orde 
kon zijn, althans niet zonder het verkrijgen van hernieuwde dekking (waarvoor aldus geen 
middelen beschikbaar waren). De mondeling verstrekte opdrachten waaraan gefailleerde ten 
tijde van de faillietverklaring nog werkte, zijn door de opdrachtgevers beëindigd. Tot 
voortzetting van de onderneming en tot een doorstart is het derhalve niet gekomen. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde. 

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Er heeft een aantal overleggen plaatsgevonden met de bestuurder, met de heer Niemans en 
met een opdrachtgever. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijkheden om de 
onderneming van gefailleerde tijdelijk voort te zetten teneinde een doorstart mogelijk te maken. 
Zie voorts 6.3.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Er is een administratie aanwezig. De curator twijfelt aan de juistheid van de administratie en 
heeft vragen gesteld aan de bestuurder van gefailleerde. De beantwoording van de vragen is 
naar het oordeel van de curator niet bevredigend. Tijdens de derde verslagperiode heeft 
opnieuw onderzoek plaatsgevonden naar de administratie. De curator heeft de heer Niks, 
bestuurder van de vennootschap, ingelicht over zijn bevindingen en hem aansprakelijk gesteld 
voor het tekort in de boedel (zie ook 7.5). 
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7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2012 is tijdig gedeponeerd op 23 april 2013.

De jaarrekening over het jaar 2013 is te laat gedeponeerd, namelijk op 17 februari 2015. De 
curator zal zich beraden op de gevolgen van deze overschrijding van de deponeringstermijn. 
De curator verwijst naar onderdeel 7.5.

De jaarrekening over het jaar 2014 is tot op heden nog niet gedeponeerd. De termijn voor het 
deponeren van de betreffende jaarrekening was overigens ten tijde van de faillietverklaring 
nog niet verstreken. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing gelet op art. 2:396 lid 7 jo art. 2:393 BW. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De vennootschap is opgericht op 10 september 2009. Voor zover nog een vordering ter zake 
het niet-volstorten van het aandelenkapitaal mocht bestaan, heeft te gelden dat deze is 
verjaard. Aan dit onderdeel zal daarom geen verdere aandacht worden geschonken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

De curator heeft tijdens de derde verslagperiode onderzoek gedaan. Met de bestuurder is 
hierover reeds in enige mate gecommuniceerd. De curator heeft de rechter-commissaris 
hierover ingelicht. Tijdens de vierde verslagperiode heeft de curator de heer Niks aansprakelijk 
gesteld voor het tekort in de boedel wegens onbehoorlijk bestuur. Op grond van art. 2:248 lid 2
  jo art. 2:10 jo 2:394 BW heeft de bestuurder zijn taken onbehoorlijk vervuld en wordt vermoed 
dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Naast het niet 
voldoen aan de eisen van art. 2:10 en 2:394 BW heeft de bestuurder naar het oordeel van de 
curator op nog een aantal punten zijn taak niet naar behoren vervuld. Met (de advocaat van) 
de heer Niks heeft tijdens de vierde verslagperiode diverse malen telefonisch overleg en 
schriftelijke correspondentie plaatsgevonden over de aansprakelijkstelling. Ook tijdens de 
vijfde verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de advocaat van de heer Niks. Met 
toestemming van de rechter-commissaris is tijdens de zesde verslagperiode een schikking 
getroffen met de heer Niks (en Infra Totaal Personeelsdiensten B.V.), die onder meer inhoudt
dat Infra Totaal Personeelsdiensten B.V., waarvan de heer Niks bestuurder is, haar vordering 
van ruim € 100.000 op Keytech Personeelsdiensten B.V. heeft gecedeerd aan de curator van 
Infra Totaal B.V. De curator heeft vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris 
een incassoprocedure aanhangig gemaakt tegen Keytech Personeelsdiensten B.V. De curator 
ziet er op toe dat een gedeelte van de (mogelijke) opbrengst uit deze procedure vloeit naar de 
boedel van Infra Totaal Aannemingsmaatschappij. 
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7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft tijdens de derde verslagperiode onderzoek gedaan naar paulianeus handelen. 
De curator heeft geconstateerd dat kort vóór de faillietverklaring op de rekening-
courantvordering van Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V. op Infra Totaal 
Personeelsdiensten B.V. een bedrag van ruim € 86.000 in mindering is gebracht, zodat Infra 
Totaal Personeelsdiensten B.V. niets meer aan gefailleerde verschuldigd leek te zijn. Een en 
ander is door de curator paulianeus geacht. Tijdens de vierde verslagperiode heeft de curator 
de vernietiging van de rechtshandeling ingeroepen en jegens Infra Totaal Personeelsdiensten 
B.V. aanspraak gemaakt op betaling van ruim € 86.000. Met (de advocaat van) Infra Totaal 
Personeelsdiensten B.V. heeft tijdens de vierde verslagperiode diverse malen telefonisch 
overleg en schriftelijke correspondentie plaatsgevonden over de paulianeuze handelingen.
Ook tijdens de vijfde verslagperiode heeft de curator overleg gevoerd met de genoemde 
advocaat. Tijdens de zesde verslagperiode is met toestemming van de rechter-commissaris 
een schikking getroffen met Infra Totaal Personeelsdiensten B.V. 

7.7 Werkzaamheden

Er heeft tijdens de eerste verslagperiode kort onderzoek plaatsgevonden naar het deponeren 
van de jaarrekeningen en naar de stortingsplicht. Tijdens de tweede verslagperiode heeft een 
onderzoek plaatsgevonden naar de boekhouding van de gefailleerde vennootschap.
Dit onderzoek is de derde verslagperiode gecontinueerd. Tijdens de vierde verslagperiode 
heeft de curator de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het tekort in de boedel en jegens 
Infra Totaal Personeelsdiensten B.V. aanspraak gemaakt op betaling van € 86.000. Omtrent 
het voorgaande heeft veel overleg plaatsgevonden met de advocaat van de bestuurder en 
Infra Totaal Personeelsdiensten B.V. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de rechter-
commissaris. De overleggen zijn tijdens de vijfde verslagperiode gecontinueerd. Tijdens de 
zes verslagperiode is een schikking getroffen. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Door het UWV zijn (gewijzigde) boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen 
loonverplichtingen ter hoogte van in totaal € 42.264,96.

Daarnaast is een boedelvordering ingediend ter zake huur ter hoogte van € 7.562,49.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft in totaal een bedrag van € 16.352,- aan preferente vorderingen ingediend ter 
zake loonheffingen, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting. 
Als gevolg van de vermindering van een aantal aanslagen in de vijfde verslagperiode zijn de 
vorderingen van de fiscus gewijzigd. Thans staan drie vorderingen van de fiscus ter zake 
loonheffingen en omzetbelasting ad in totaal € 14.077,- op de lijst van voorlopig erkende 
preferente schuldvorderingen. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Door het UWV zijn  preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen 
ter hoogte van in totaal € 38.946,67. 
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8.4 Andere pref. crediteuren

Nog niet bekend. 

Op de lijst van ingediende en voorlopig betwiste preferente schuldvorderingen staat een 
vordering van de fiscus ter zake motorrijtuigenbelasting ter hoogte van € 102,-.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot en met de vijfde verslagperiode zijn er 53 concurrente schuldvorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Tot en met de vijfde verslagperiode is voor een bedrag ter hoogte van in totaal € 503.656,27 
aan concurrente schuldvorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

De wijze van afwikkeling is thans nog niet bekend.

8.8 Werkzaamheden

De crediteuren zijn verzocht de vorderingen ter verificatie in te dienen. Ingediende vorderingen 
worden geïnventariseerd. 

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Zie 1.4.

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen. Een en ander is 
mede afhankelijk van het verloop van de procedure tussen de curator van Infra Totaal B.V. en 
Keytech Personeelsdiensten B.V.

Verslag 8 - 10 april 2017: Voor de stand van de voornoemde procedure wordt verwezen naar 
het openbaar verslag in het faillissement van Infra Totaal B.V. 
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Verslag 9 - 10 juli 2017: De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de 
lopende procedure tussen de curator van Infra Totaal B.V. en Keytech 
Personeelsdiensten B.V. Voor de stand van zaken in die procedure wordt verwezen naar 
het openbaar verslag in het faillissement van Infra Totaal B.V.

10.2 Plan van aanpak

De uitkomst van de procedure tussen de curator van Infra Totaal B.V. en Keytech 
Personeelsdiensten B.V. dient te worden afgewacht. 

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag is geagendeerd voor 10 april 2017.

Verslag 8 - 10 april 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 10 juli 2017.

Verslag 9 - 10 juli 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 10 oktober 2017.

10.4 Werkzaamheden

Zie 'Plan van aanpak'.
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