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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Betreft

Algemene gegevens

FS Company B.V. 18-06-2018 
 7

De gefailleerde vennootschap exploiteerde een onderneming die zich bezig 
hield met
elektrotechnische bouwinstallatie, in het bijzonder het installeren van 
verlichting, telecom en
alarmsystemen in gebouwen.

18-06-2018 
 7

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 19.540,85 € 215.191,00

Verslagnummer 20
Datum verslag 17-09-2021
Insolventienummer F.18/16/254
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000009266:F002
Datum uitspraak 15-11-2016

R-C mr. N.A. Baarsma
Curator mr R. Klarus
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Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

1

Toelichting 
Ten tijde van de faillietverklaring had de gefailleerde vennootschap één 
werknemer in dienst. 
Enkele weken daaraan voorafgaand zouden de arbeidsovereenkomsten van 
twee andere
werknemers zijn geëindigd.

18-06-2018 
 7

€ 2.168,05 18-06-2018 
 7

€ 2.921,20 17-09-2018 
 8

€ 3.673,81 21-12-2018 
 9

€ 4.423,81 13-03-2019 
 10

€ 4.923,81 19-06-2019 
 11

€ 5.923,81 20-12-2019 
 13

€ 2.807,81 20-03-2020 
 14

€ 2.807,81 19-06-2020 
 15

€ 2.807,81 18-09-2020 
 16

€ 2.807,81 18-12-2020 
 17

€ 2.807,81 19-03-2021 
 18

€ 2.807,81 18-06-2021 
 19

€ 2.807,81 17-09-2021
 20

van 18-06-2018 



15-3-2018

t/m 
14-6-2018

 7

van 
15-6-2018

t/m 
11-9-2018

17-09-2018 
 8

van 
12-9-2018

t/m 
14-12-2018

21-12-2018 
 9

van 
15-12-2018

t/m 
11-3-2019

13-03-2019 
 10

van 
12-3-2019

t/m 
11-6-2019

19-06-2019 
 11

van 
13-9-2019

t/m 
15-12-2019

20-12-2019 
 13

van 
16-12-2019

t/m 
16-3-2020

20-03-2020 
 14

van 
17-3-2020

t/m 
15-6-2020

19-06-2020 
 15

van 
16-6-2020

t/m 
14-9-2020

18-09-2020 
 16

van 
15-9-2020

t/m 
15-12-2020

18-12-2020 
 17



Bestede uren

Toelichting bestede uren

van 
16-12-2020

t/m 
17-3-2021

19-03-2021 
 18

van 
18-3-2021

t/m 
17-6-2021

18-06-2021 
 19

van 
18-6-2021

t/m 
15-9-2021

17-09-2021
 20

Verslagperiode Bestede uren

7 66 uur 54 min

8 3 uur 12 min

9 1 uur 12 min

10 1 uur 24 min

11 0 uur 12 min

12 0 uur 48 min

13 1 uur 0 min

14 2 uur 6 min

15 3 uur 6 min

16 66 uur 30 min

17 11 uur 42 min

18 1 uur 0 min

19 8 uur 24 min

20 2 uur 0 min

totaal 169 uur 30 min

Verslag 1: 17,6
Verslag 2: 12,2
Verslag 3: 10,1
Verslag 4: 2,8
Verslag 5: 6,3
Verslag 6: 1,1
Verslag 7: 15,4

18-06-2018 
 7



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van de gefailleerde vennootschap is de heer Andries van Wieren.
De aandelen in FS Company B.V. worden gehouden door Van Wieren Beheer 
B.V, welk

18-06-2018 
 7

Volgens de bestuurder is FS Company B.V. niet verw ikkeld in enige procedure. 18-06-2018 
 7

Deze zijn door de curator geïnventariseerd en waar nodig beëindigd. 18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Volgens de bestuurder is het faillissement te w ijten aan de omstandigheid dat 
er sinds medio
2015 op de markt niet verder is geinvesteerd in glasvezel(-kabels). 
Dientengevolge nam het
aantal opdrachten af en w ist FS Company B.V. onvoldoende omzet te 
genereren.

18-06-2018 
 7



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

2. Personeel

Personeelsleden 
1

18-06-2018 
 7

Personeelsleden 
3

18-06-2018 
 7

Datum Aantal Toelichting

17-11-2016 1

totaal 1

De curator heeft gesproken met zowel de werkneemster als het UWV. Zij had 
een geringe
loonachterstand, die evenwel volledig gedekt is door de loongarantieregeling.
De werkzaamheden zijn afgerond.

18-06-2018 
 7

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7



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

3.8 Andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Lease-auto's € 1.581,75

Gereedschappen € 1.738,17

totaal € 3.319,92 € 0,00

De gefailleerde vennootschap beschikte slechts over een beperkte inventaris, 
onder meer
bestaande uit gereedschappen en een beperkte kantoorinventaris.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Verkoop bedrijfsmiddelen door middel van veiling.
Verslag 3: tot op heden heeft de curator nog geen passend bod op de 
bedrijfsmiddelen
ontvangen. De curator onderzoekt alternatieve mogelijkheden om tot verkoop 
van de
bedrijfsmiddelen te komen.
Verslag 4: de bedrijfsmiddelen zijn verkocht voor een bedrag van € 1.581,75.
Afgerond.

18-06-2018 
 7

Verslag 9: in de afgelopen verslagperiode heeft de curator de afrekening 
ontvangen van de opbrengst van deverkochte gereedschappen van de 
gefailleerde vennootschap ad € 1.738,17.

21-12-2018 
 9

De gefailleerde onderneming beschikte niet meer over voorraden. Op de dag 
van
faillietverklaring beschikte de gefailleerde vennootschap niet langer over 
(lopende) opdrachten.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing.
Afgerond.

18-06-2018 
 7



3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Nvt.

totaal € 0,00 € 0,00

De curator heeft op het terrein van de gefailleerde vennootschap een Citroën 
Jumpy aangetroffen. Het voertuig is geleased. De curator onderzoekt of na de 
verkoop/teruglevering
van het voertuig nog een restantopbrengst voor de boedel kan worden 
gerealiseerd.

Het voertuig is opgehaald en verkocht door de leasemaatschappij. De 
opbrengst van het
voertuig is in mindering gebracht op de vordering van de leasemaatschappij in 
het
faillissement. Daarbij is geen restantopbrengst gerealiseerd.

18-06-2018 
 7

Teruglevering leaseauto aan financier en onderhandeling over bestemming 
verkoopopbrengst.
Afgerond.

18-06-2018 
 7

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 390,00 € 390,00

totaal € 390,00 € 390,00 € 0,00

Inventarisatie, overleg bestuurder, opvragen en bestuderen stukken.
Onderzoek naar (debiteuren-)administratie.

Verslag 7: de curator heeft in de administratie van de gefailleerde 
vennootschap geen openstaande debiteuren aangetroffen.

Afgerond.

18-06-2018 
 7



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Niet van toepassing.
De bank heeft geen vordering ingediend in het faillissement.

18-06-2018 
 7

De curator heeft in de administratie van de gefailleerde vennootschap een 
viertal
leaseovereenkomsten aangetroffen ter zake van een Citroën Jumpy en drie 
Volkswagen Caddy's. De leaseovereenkomsten zijn inmiddels geëindigd en de 
opbrengst van de 
voertuigen zal tegen een nog te bepalen vergoeding met de schulden uit 
hoofde van de
leaseovereenkomsten worden verrekend.

De voertuigen zijn opgehaald en verkocht door de leasemaatschappij. De 
opbrengst van de
voertuigen is verrekend met de vorderingen van de leasemaatschappij in het 
faillissement.
Daarbij is geen restantopbrengst gerealiseerd.

18-06-2018 
 7

In onderzoek.
Niet van toepassing.

18-06-2018 
 7

In onderzoek.
Niet van toepassing.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op een 
retentierecht.

18-06-2018 
 7

Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op recht 
van reclame.

18-06-2018 
 7



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-06-2018 
 7

Inventarisatie, onderzoek, opvragen stukken, correspondentie met crediteuren 
en diens
adviseurs.
Afgerond.

18-06-2018 
 7

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing.
De onderneming van de gefailleerde vennootschap is niet voortgezet.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Niet van toepassing.
Afgerond.

18-06-2018 
 7

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing.
Er heeft geen doorstart van de gefailleerde onderneming plaatsgevonden.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7



6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-06-2018 
 7

Toelichting 
Niet van toepassing.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing.
Afgerond.

18-06-2018 
 7

7. Rechtmatigheid

Dit wordt thans onderzocht. 18-06-2018 
 7

(Het bestuur van) de gefailleerde vennootschap heeft haar laatste 
jaarrekening (over het
boekjaar 2014) gepubliceerd op 4 mei 2016.

18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

In onderzoek. 18-06-2018 
 7

Ja

Toelichting 
Dit wordt thans onderzocht.

Verslag 3:
Uit de administratie is gebleken dat er in de maanden voorafgaand aan het 
faillissement

18-06-2018 
 7



enkele transacties hebben plaatsgevonden die de (gezamenlijke) schuldeisers 
van de
gefailleerde vennootschap mogelijk schade hebben toegebracht. De curator 
heeft de
bestuurder verzocht om de transacties aan de hand van de administratie toe 
te lichten. Of het handelen van de bestuurder kwalificeert als onbehoorlijk 
bestuur en/of als paulianeus
handelen dient nader te worden onderzocht.

Verslag 4:
De bestuurder heeft een toelichting op de aard van de transacties gegeven. 
De toelichting van de bestuurder heeft niet alle onduidelijkheid weggenomen. 
De curator zal daarom nader
onderzoek naar de transacties en de gegeven toelichting verrichten.

Verslag 5:
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de bestuurder opnieuw 
aangeschreven en om nadere toelichtingen verzocht. De bestuurder heeft nog 
niet de geconstateerde
onduidelijkheden weggenomen.

Verslag 7: de curator heeft het bestuur aansprakelijk gesteld voor de als 
gevolg van de transacties door de gezamenlijke schuldeisers geleden schade. 
De curator voert thans onderhandelingen met het bestuur over compensatie 
van deze schade aan de boedel.

Ja

Toelichting 
Verslag 8:
In de afgelopen verslagperiode heeft het bestuur mondjesmaat enige 
betalingen verricht ter compensatie van de door de boedel geleden schade. 
Tussen de curator en het bestuur is evenwel nog geen overeenstemming 
bereikt over de hoogte van de door het bestuur te betalen schadevergoeding, 
noch bestaat er overeenstemming over de betalingsregeling. De curator 
verricht onderzoek naar de verhaalspositie van de bestuurders.

17-09-2018 
 8

Toelichting 
Verslag 9: in de afgelopen verslagperiode hebben de bestuurders de 
(bescheiden) periodieke betalingen voortgezet. Daarmee is evenwel 
onvoldoende perspectief op een spoedige voldoening van de overige door de 
boedel geleden schade. Er is nog geen overeenstemming bereikt over een 
definitieve regeling. De curator verricht onderzoek naar de verhaalspositie van 
de bestuurders.

21-12-2018 
 9

Toelichting 
De curator heeft de positie van de bestuurders, alsmede hun verhaalspositie, 
nog in onderzoek.

13-03-2019 
 10

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator aflossingen op de 
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering ontvangen. De curator heeft de 
positie van de bestuurders, alsmede hun verdere verhaalspositie, nog in 
onderzoek.

19-06-2019 
 11



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Toelichting 
Wederom heeft de curator aflossingen op de 
bestuurdersaansprakelijkheidsvordering ontvangen. Voor het overige loopt het 
onderzoek naar de (verhaals-)positie van de bestuurders nog.

19-09-2019 
 12

Toelichting 
Afkaarten bestuurdersaansprakelijkheidsonderzoek.

20-12-2019 
 13

Toelichting 
De curator verricht nog nader onderzoek naar enige transacties die plaats 
hebben gevonden in de periode voorafgaand aan het faillissement. 

20-03-2020 
 14

Ja

Toelichting 
De curator heeft vastgesteld dat de bestuurders niet aan de op hen rustende 
deponeringsverplichtingen uit hoofde van art. 2:394 BW hebben voldaan. 
Daarmee staat vast dat de bestuurders hun taak onbehoorlijk hebben vervuld. 
Daarnaast is de curator van oordeel dat de vennootschap en haar schuldeisers 
benadeeld zijn door de onregelmatige transacties welke in de maand 
voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden. De curator heeft 
de bestuurders daarom aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort, 
althans voor de schade welke veroorzaakt is door de onregelmatige 
transacties. De curator heeft de bestuurders nog een laatste maal 
aangeschreven tot vergoeding van een compensatie voor de boedel.

19-06-2020 
 15

Ja

Toelichting 
In de afgelopen verslagperiode heeft er nog een dialoog plaatsgevonden 
tussen de bestuurders en de curator naar aanleiding van de verzonden 
aansprakelijkstelling. Deze heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid.

18-09-2020 
 16

Toelichting 
De curator bereidt de verdere opties in het 
bestuurdersaansprakelijkheidstraject voor.

19-03-2021 
 18

Toelichting 
Voortzetten bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 

18-06-2021 
 19

Toelichting 
Voortzetten bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 

17-09-2021
 20

In onderzoek.
Verslag 3:
Zie hetgeen hiervoor, onder onbehoorlijk bestuur, is vermeld.

18-06-2018 
 7



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Onderzoek, inventarisatie etc.
Verslag 3: zie hetgeen hiervoor is vermeld inzake het mogelijk onbehoorlijk 
bestuur.
Verslag 5:
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 6:
voortzetten rechtmatigheidsonderzoek.
Verslag 7: onderhandeling over vordering bestuurdersaansprakelijkheid

18-06-2018 
 7

Verslag 8: verdere onderhandeling (aflossing) vordering 
bestuurdersaansprakelijkheid en verhaalsonderzoek bestuurders.

17-09-2018 
 8

Verslag 14: verdere onderhandeling (aflossing) vordering 
bestuurdersaansprakelijkheid en verhaalsonderzoek bestuurders.

20-03-2020 
 14

Verhaal bestuurdersaansprakelijkheidsvordering op bestuurders. 19-06-2020 
 15

Voortzetten bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 18-06-2021 
 19

Voortzetten bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 17-09-2021
 20



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

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2018 
 7

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2018 
 7

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2018 
 7

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2018 
 7

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2018 
 7

Toelichting 
Zie financieel verslag en crediteurenlijsten.

18-06-2018 
 7

Nog onbekend. 18-06-2018 
 7

Inventarisatie, aanschrijven van crediteuren, beoordelen vorderingen etc. 18-06-2018 
 7



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7

Niet van toepassing. 18-06-2018 
 7



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

10. Overig

- Nadere inventarisatie en, indien noodzakelijk, afw ikkeling van overige 
lopende verplichtingen;
- Verkoop van de aangetroffen inventaris;
- Onderzoek administratie;
- Onderzoek rechtmatigheid;
- Inventariseren schuldenlast;
- rechtmatigheidsonderzoek naar betalingen/transacties voorafgaand aan het 
faillissement.

18-06-2018 
 7

Incasso bestuurdersaansprakelijkheidsvordering 19-06-2020 
 15

Vervolg incasso bestuurdersaansprakelijkheidsvordering. 18-12-2020 
 17

Bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 19-03-2021 
 18

Voortzetten bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 18-06-2021 
 19

Voortzetten bestuurdersaansprakelijkheidstraject. 17-09-2021
 20

Nog niet bekend. 18-06-2018 
 7

17-12-2021 17-09-2021
 20

Zie hetgeen hiervoor is vermeld. 18-06-2018 
 7



Bijlagen

Bijlagen
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