
 

 

 

 

 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het openbaar faillissementsverslag ex artikel 73 A FW en het (eventueel) daarbij behorende tussentijdse 

financieel verslag, zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo 

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en/of juistheid daarvan. 

Mogelijkheid is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan 

worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit 

verslag geschetste perspectieven voor crediteuren en andere belanghebbenden. Aan dit verslag kunnen 

derhalve geen rechten jegens de boedel worden ontleend. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Velthuizen Advocatuur de beschikbaar gestelde faillissementsverslagen te 

kopiëren, te wijzigen of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
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In het faillissement van : FG Projects B.V.   

Faillissementsnummer  : 15/15/480 F.     

Verslagnummer : 2  

Datum uitspraak  : 13 oktober 2015     

Curator  : mr. G.F.H. Velthuizen 

Rechter Commissaris : mr. K. van Dijk     

Activiteiten onderneming : interieurprojecten 

Omzetgegevens : €  774.166 (opgave jaarstukken 2013) 

Aantal personeel : 1   

Boedelrekening Kas Bank N.V. : NL13 KASA 0223 3253 25  (productie 1) 

Saldo Kas Bank : € 94,41 

Verslagperiode  : 17-11-2015 t/m 23-02-2016 

Uren verslag : 590 min. (productie 2) 

Uren totaal : 1295 min 

 
Dit is een vervolg verslag. Onderwerpen die in een eerder verslag als “niet van 
toepassing” zijn aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld worden in dit verslag 
niet vermeld. Hiervoor wordt verwezen naar eerdere verslagen, zoals gepubliceerd 
op de website www.velthuizenadvocatuur.nl en het landelijke register 
http://insolventies.rechtspraak.nl. Dit verslag dient derhalve uitsluitend voor het 
verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten worden 
ontleend aan de inhoud van dit verslag.  
 

1. INVENTARISATIE 

1.1 Directie en organisatie 
Curanda is op 10 augustus 2010 opgericht. De besloten vennootschap F.G. van de  
Weert Beheer B.V, is enig aandeelhouder en (enig) bestuurder van curanda. De  
enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap is de heer Frits Gerard  
van de Weert, geboren op 6 juni 1955.  
 
1.6 Huur 
Curanda was gevestigd in een bedrijfsruimte aan de Noordijk 96C te Wormerveer, 
gemeente Zaanstad. Dit pand behoort toe in eigendom toe aan F.G. van de Weert 
Beheer B.V.   
 
 
 

http://www.velthuizenadvocatuur.nl/
http://insolventies.rechtspraak.nl/


 

 

 

  FG Projects BV 

  15/15/480 F.  

  Pagina 3 van 5 

 
1.7 Oorzaak faillissement 
Vooralsnog zijn er geen andere oorzaken gevonden dan beschreven in het eerste 
verslag. 
 
3. ACTIVA 
 
 Bedrijfsmiddelen 
 
3.5 Beschrijving  
Volgens  de beschikbare jaarstukken is er inventaris. Feitelijk is er alleen een HP  
Computer aangetroffen uit 2010. Er is een voorstel gedaan van € 50,-.  
 
3.6  Verkoopopbrengst   
De som van € 50,- ex btw.   
 
 Andere Activa 
 
3.12 Beschrijving  
Volgens de jaarstukken 2013 heeft curanda een vordering op de moeder  
vennootschap F.G. van de Weert Beheer B.V. Nadat deze vennootschap door de  
boedel tot betaling is aangesproken zijn alsnog de concept jaarstukken 2014  
opgesteld.  
 
Volgens de moeder vennootschap zou hieruit blijken dat curanda niet een  
vordering heeft, maar een schuld aan de moeder vennootschap. Deze vordering  
zou zijn ontstaan uit hoofde van een management vergoeding die curanda door  
haar liquiditeitsproblemen niet meer zou hebben betaald aan de moeder  
vennootschap. De boedel is zich aan het beraden.  
 
4.  DEBITEUREN (productie 3) 
 
4.1  Omvang debiteuren : € 59.759,69  
 
4.2  Opbrengst  : € 0,-  
 
4.3  Boedelbijdrage : - 
 
Werkzaamheden 
Zoals beschreven in het eerste verslag concludeert de boedel dat het niet zinvol is 
om ter zake een debiteurenincasso op te zetten. De enige debiteur is dubieus te 
noemen.  
 

5. BANKEN/ZEKERHEDEN 
 
5.2 Leasecontracten 
Er is ter zake geen vordering ingediend.  
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7. RECHTMATIGHEID 
 
7.1  Boekhoudplicht  
Er is administratie beschikbaar.  
 
7.2  Depot jaarrekeningen  
Heeft plaatsgevonden. 
 
7.5 Onbehoorlijk bestuur  
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.  
 
7.6 Paulianeus handelen 
Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek.  
 
8. CREDITEUREN (productie 4) 
 
8.1  Boedelvorderingen 
 a. salaris en verschotten curator  : PM 

 b. UWV   : PM 
 c. verhuurder  : - 
 
8.2  Preferente vordering van de fiscus : € 73.094,-   
 
8.3  Preferente vordering van het UWV : PM    
 
8.4  Andere preferente crediteuren  :    
 
8.5  Aantal concurrente crediteuren  : 40    
 
8.6  Bedrag concurrente crediteuren  : € 347.114,05 
 
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 
Het valt vooralsnog niet te verwachten dat aan de crediteuren een uitkering kan 
worden gedaan.  
 
10. OVERIGE 
 
10.1 Termijn afwikkeling faillissement 
Nog niet bekend.  
 
10.2 Plan van aanpak  
De boedel zal in de komende periode onder meer: 

- Afronding onderzoek actief; 
- Afronding rechtmatigheidsonderzoek; 
- Overleg crediteuren en andere belanghebbenden.  
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10.3 Indiening volgend verslag 
Over drie maanden.  
 
Zaandam, 23 februari 2015 
 
         Mr G.F.H. Velthuizen, curator 


