
Algemeen

Gegevens onderneming

Naam: Infra Totaal B.V.
Adres: Handelsstraat 61, 7772 TS te Hardenberg
KvK: 08171747

Verslagnummer oud systeem:7

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

Verslag 9 - 10 juli 2017

Verslag 10 - 10 oktober 2017

Activiteiten onderneming

De vennootschap houdt zich bezig met detachering en bemiddeling van personeel en 
aanverwante werkzaamheden.

Omzetgegevens

€ 362.929 (2012)
€ 326.297 (2013)
€ 153.495 (2014)

Personeel gemiddeld aantal

1 persoon

Saldo einde verslagperiode

€ 3.732,70

Verslag 8 - 10 april 2017: € 3.732,70

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000009357:F002

13-05-2015

mr. M.M. Verhoeven

Curator: mr. R.J. Joustra

Curator: mr. R.J. Joustra

Insolventienummer: F.08/15/291
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Verslag 9 - 10 juli 2017: € 3.732,70.
Op de boedelrekening hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 3.732,70

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.

Verslag 10 - 10 oktober 2017: 11 juli tot en met 10 oktober 2017

Bestede uren in verslagperiode

4:54 uur

Verslag 8 - 10 april 2017: 8:05 uur

Verslag 9 - 10 juli 2017: 14:45 uur

Verslag 10 - 10 oktober 2017: 14:40 uur

Bestede uren totaal

87:51 uur

Verslag 8 - 10 april 2017: 95:56 uur

Verslag 9 - 10 juli 2017: 110:41 uur

Verslag 10 - 10 oktober 2017: 125:21 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. 
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1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Infra Totaal B.V. (hierna ook wel: gefailleerde), statutair gevestigd in de gemeente Twenterand 
en kantoor houdende te (7772 TS) Hardenberg aan de Handelsstraat 61, is opgericht op 28 
mei 2008. De aandelen in Infra Totaal B.V. worden voor 50% gehouden door de heer D.M. 
Niks en voor 50% door de heer J.R. Zoomer. Statutair bestuurder van gefailleerde is met 
ingang van 8 mei 2015 – ten behoeve van de faillissementsaangifte – de heer D.M. Niks. 
Vanaf 31 januari 2014 tot 8 mei 2015 stond geen bestuurder ingeschreven in het 
handelsregister. 

Infra Totaal B.V. is houder van 60% van de aandelen in Infra Totaal Dienstverlening B.V. De 
overige 40% van de aandelen wordt gehouden door een derde. Uit onderzoek is gebleken dat 
dit WL Holding B.V. te Nijmegen is. Infra Totaal B.V. is enig bestuurder van Infra Totaal 
Dienstverlening B.V. 

1.2 Winst en verlies

Het resultaat na belastingen in de navolgende jaren was als volgt:
2012 winst  € 4.492 
2013 verlies  € 34.057 
2014 winst         € 4.836 

1.3 Balanstotaal

2012 € 198.542
2013 € 175.778
2014 € 28.408

1.4 Lopende procedures

Voor zover bekend zijn geen procedures aanhangig waarbij gefailleerde partij is. 
De curator beschouwt dit onderdeel als afgerond. 

1.5 Verzekeringen

Gefailleerde had voor zover bekend geen verzekeringsovereenkomsten gesloten. De 
verzekeringen liepen alle via Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V., welke vennootschap 
bij vonnis van 29 april 2015 in staat van faillissement is verklaard, eveneens met aanstelling 
van ondergetekende tot curator. Infra Totaal Aannemingsmaatschappij is overigens niet 
formeel gelieerd aan Infra Totaal B.V.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde geen bedrijfsruimte, maar maakte gebruik van de door Infra Totaal 
Aannemingsmaatschappij B.V.  (zie 1.5) gehuurde bedrijfsruimte aan de Handelsstraat 61 te 
Hardenberg.  
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1.7 Oorzaak faillissement

Naar de oorzaak van het faillissement heeft tijdens de derde verslagperiode nader onderzoek 
plaatsgevonden, in combinatie met het onderzoek naar de vraagstukken als bedoeld onder 
punt 7. 1 en verder. De rechter-commissaris is hierover nader ingelicht tijdens de vierde 
verslagperiode. De curator verwijst naar onderdeel 7.1 en verder. 

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Ten tijde van de faillietverklaring had gefailleerde 1 persoon in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

In het jaar voor faillissement was 1 persoon in dienst.

2.3 Datum ontslagaanzegging

De werknemer van gefailleerde is op 13 mei 2015 schriftelijk ontslag aangezegd. 

2.4 Werkzaamheden

De rechter-commissaris heeft de curator op 13 mei 2015 toestemming verleend voor het 
ontslag van de werknemer van gefailleerde. De werknemer is 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 is door de curator ingeschakeld, zodat de werknemer zo 
snel mogelijk zijn rechten op grond van art. 61 e.v. Werkloosheidswet kan veiligstellen. Het 
UWV heeft tijdens de tweede verslagperiode een boedelvordering alsook een preferente 
vordering ingediend. 

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. 

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.
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3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen.

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Gefailleerde beschikt over een hoeveelheid kantoor- en bedrijfsinventaris. Deze zaken zijn 
tijdens de eerste verslagperiode getaxeerd door Troostwijk Waardering en Advies B.V. De 
taxatiekosten bedroegen € 327,71 incl. btw. Tijdens de tweede verslagperiode zijn de 
bedrijfsmiddelen van Infra Totaal B.V. verkocht. 

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

€ 4.238,36 incl. btw.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

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.

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. Voorts is een taxateur ingeschakeld. 
Tijdens de tweede verslagperiode hebben bezichtigingen door gegadigden voor de activa 
plaatsgevonden, hebben onderhandelingen plaatsgevonden, alsook overleg met fiscus en de 
rechter-commissaris. Ten slotte is een koopovereenkomst opgesteld. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Er is een zeer beperkte hoeveelheid grijpvoorraad beschikbaar. Deze is tezamen met de 
bedrijfsinventaris verkocht. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Zie 3.6

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

De activa zijn verkocht. Er heeft overleg plaatsgevonden met fiscus en de rechter-
commissaris. Voorts is een koopovereenkomst opgesteld. 
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3.15 Andere activa: Beschrijving

Gefailleerde heeft vier bedrijfswagens in eigendom. Het gaat om driemaal een Ford Transit 
Connect en om een Volkswagen Caddy. 

De voertuigen zijn verkocht tezamen met de overige roerende zaken. 

Voorts houdt gefailleerde 60% van de aandelen in Infra Totaal Dienstverlening B.V., gevestigd 
te Hardenberg. De curator heeft onderzoek gedaan naar de waarde van deze aandelen. De 
aandelen in Infra Totaal Dienstverlening B.V. zijn waardeloos. Met de mede-aandeelhouder, 
WL Holding B.V., heeft overleg plaatsgevonden over de wijze van ‘afwikkelen’ van de 
betreffende vennootschap. Tijdens de derde verslagperiode is – met toestemming van de 
rechter-commissaris – een aandeelhoudersbesluit genomen strekkende tot ontbinding van 
Infra Totaal Dienstverlening B.V. Omdat de vennootschap niet over baten beschikte, is Infra 
Totaal Dienstverlening B.V. opgehouden te bestaan. Van al het voorgaande is opgave gedaan 
aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Zie 3.6.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

De voertuigen van Infra Totaal B.V. zijn tijdens de tweede verslagperiode verkocht. 
Met de mede-aandeelhouder van Infra Totaal Dienstverlening B.V. heeft enig overleg 
plaatsgevonden over de wijze van afwikkeling van de vennootschap. Tijdens de derde 
verslagperiode heeft overleg met de mede-aandeelhouder en de rechter-commissaris 
plaatsgevonden over ontbinding van Infra Totaal Dienstverlening B.V. Voorts is opgave 
gedaan aan de Kamer van Koophandel van de ontbinding en het einde van de vennootschap.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens de tot de administratie behorende debiteurenlijst heeft Infra Totaal B.V. een vordering 
op Infra Totaal Aannemingsmaatschappij B.V. uit rekening-courant van € 29.888,36. 
Laatstgenoemde vennootschap verkeert sinds 29 april 2015 in staat van faillissement. De 
vordering is voor de volledigheid door de curator ter verificatie ingediend in dat faillissement. 

4.2 Opbrengst

Vermoedelijk nihil. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

4.4 Werkzaamheden

De curator heeft de debiteurenlijst van gefailleerde beoordeeld en de vordering als genoemd in 
4.1 ter verificatie ingediend. 
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De Rabobank Vaart en Vechtstreek heeft een vordering op gefailleerde van € 23,13. Deze 
vordering – een debetstand per datum faillissement – is (nog) niet door de bank ingediend. De 
bank heeft geen zekerheidsrechten bedongen jegens gefailleerde. 

5.2 Leasecontracten

Gefailleerde was partij bij zeven operational leaseovereenkomsten met H4 Car Lease B.V. ten 
aanzien van twee Mercedes Sprinters, twee Mercedes Vito’s, twee Volkswagen Caddy’s en 
een SsangYong Rexton. De overeenkomsten zijn beëindigd door H4 Car Lease. De voertuigen 
zijn kort vóór het faillissement reeds door H4 Car Lease retour genomen. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Er is nog geen beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. 

5.7 Retentierechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op het recht van retentie. 

5.8 Reclamerechten

Er is (nog) geen beroep gedaan op het recht van reclame. 

5.9 Werkzaamheden

De curator heeft kort onderzoek gedaan naar de verhouding met de Rabobank en naar het 
eventueel bestaan van zekerheidsrechten. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Niet van toepassing.
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6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Geen.

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet van toepassing.

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet van toepassing.

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet van toepassing.

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen.

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

Tijdens de tweede verslagperiode is de nodige tijd besteed aan het bestuderen van de 
administratie van Infra Totaal B.V. 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, 
feitelijk bestuurder van de vennootschap, tijdens de vierde verslagperiode 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 28 april 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 28 mei 2008. 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 geïnformeerd. Tijdens de vierde verslagperiode heeft de curator de heer Niks (naar 
het oordeel van de curator feitelijk bestuurder) 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. De heer Niks heeft de gronden 
van de aansprakelijkheid betwist. Met de advocaat van de heer Niks heeft overleg 
plaatsgevonden. Dit overleg is tijdens de vijfde verslagperiode gecontinueerd. 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. De curator heeft vervolgens met toestemming van de rechter-commissaris een 
incassoprocedure aanhangig gemaakt tegen Keytech Personeelsdiensten B.V. In deze 
procedure heeft Keytech Personeelsdiensten B.V. een conclusie van antwoord genomen. Een 
comparitie van partijen is geagendeerd op 7 februari 2017.

7.6 Paulianeus handelen

De curator heeft tijdens de derde verslagperiode onderzoek gedaan naar paulianeus handelen. 
Er is tot op heden geen aanleiding te veronderstellen dat paulianeus is gehandeld. 
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7.7 Werkzaamheden

De curator heeft onderzoek gedaan naar de deponering van de jaarrekeningen.  Voorts heeft 
de curator de administratie van Infra Totaal B.V. aan een beoordeling onderworpen. Tijdens de 
vierde verslagperiode heeft de curator de feitelijk bestuurder aansprakelijk gesteld voor het 
tekort in de boedel. Omtrent het voorgaande heeft veel overleg plaatsgevonden met de 
advocaat van de heer Niks. Voorts heeft overleg plaatsgevonden met de rechter-commissaris. 
Het overleg met de advocaat van de heer Niks is tijdens de vijfde verslagperiode 
gecontinueerd. Tijdens de zesde verslagperiode is een vaststellingsovereenkomst en een akte 
van cessie opgesteld (zie 7.5). Daarnaast is conservatoir beslag gelegd ten laste van Keytech 
Personeelsdiensten B.V. en is een dagvaarding uitgebracht. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Door het UWV zijn gewijzigde boedelvorderingen ingediend wegens overgenomen 
loonverplichtingen ad in totaal € 16.008,93. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft vorderingen ter zake omzetbelasting, loonbelasting en motorrijtuigenbelasting 
ingediend ter hoogte van in totaal € 18.659,65. 

8.3 Pref. vord. van het UWV

Door het UWV zijn preferente vorderingen ingediend wegens overgenomen loonverplichtingen 
ad in totaal € 14.231,44. 

8.4 Andere pref. crediteuren

Niet van toepassing.

Verslag 9 - 10 juli 2017: Op de lijst van voorlopig betwiste preferente schuldvorderingen zijn 3 
vorderingen van de fiscus ter zake motorrijtuigenbelasting geplaatst.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot en met de vijfde verslagperiode zijn door schuldeisers 9 concurrente schuldvorderingen 
ingediend. 

Verslag 8 - 10 april 2017: Tot en met de achtste verslagperiode zijn door schuldeisers 10 
concurrente schuldvorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 28.908,95.

Verslag 8 - 10 april 2017: € 29.059,34.
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de wijze van afwikkeling kan thans nog niets worden opgemerkt. 

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)

De curator voert een procedure tegen Keytech Personeelsdiensten B.V. bij de rechtbank 
Overijssel. Er wordt voor de achtergrond van deze vordering verwezen naar het onderdeel 
'Rechtmatigheid'. 

9.2 Aard procedures

Incassoprocedure. 

9.3 Stand procedures

Comparitie van partijen op 7 februari 2017.

Verslag 8 - 10 april 2017: Bij tussenvonnis van 22 februari 2017 heeft de rechtbank Overijssel 
Keytech Personeelsdiensten B.V. opgedragen enkele van haar stellingen te bewijzen. Op 19 
en 20 juni 2017 vinden in dat verband getuigenverhoren plaats aan de zijde van Keytech 
Personeelsdiensten B.V. 

Verslag 9 - 10 juli 2017:
De getuigenverhoren (7 getuigen) hebben plaatsgevonden op 19 en 20 juni 2017. De 
rechtbank heeft de zaak thans verwezen naar de rol van 2 augustus 2017 voor het nemen van 
een conclusie na enquête aan de zijde van Keytech. 

Verslag 10 - 10 oktober 2017: De curator en Keytech hebben ieder een conclusie na 
enquête genomen. De zaak staat thans op de rol van 25 oktober 2017 voor eindvonnis. 

9.4 Werkzaamheden

De curator heeft een dagvaarding opgesteld en de conclusie van antwoord van de wederpartij 
bestudeerd. 

Verslag 8 - 10 april 2017: De curator heeft kennis genomen van het tussenvonnis van 22 
februari 2017. Voorts heeft de curator zijn verhinderdata ten behoeve van de dagbepaling voor 
het getuigenverhoor doorgegeven. 

De curator heeft de getuigenverhoren bijgewoond. 
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Verslag 10 - 10 oktober 2017: De curator heeft de conclusie na enquête van Keytech 
bestudeerd en zelf eveneens een conclusie na enquête genomen. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Over de termijn van afwikkeling kan de curator nog geen uitspraken doen. Deze is afhankelijk 
van de procedure tussen de curator en Keytech Personeelsdiensten B.V.

10.2 Plan van aanpak

De procedure tegen Keytech Personeelsdiensten B.V. zal worden gecontinueerd. 

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.

Verslag 10 - 10 oktober 2017: Het volgende verslag is geagendeerd voor 10 januari 2018.

10.4 Werkzaamheden

Zie 'Plan van aanpak'.
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