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

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Maldas Asbest B.V. 20-11-2019 
 1

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maldas Asbest B.V., 
statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6541 CX) Nijmegen 
aan de Energieweg 42, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 60815485, hierna te noemen "Maldas Asbest".  

20-11-2019 
 1

Uitlenen van werknemers in de asbestbranche. 20-11-2019 
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2015 € 285.634,00 € 60.888,00 € 185.520,00

2016 € 509.914,00 € 129.206,00 € 362.634,00

2014 € 300.283,00 € 58.538,00 € 116.419,00

Verslagnummer 8
Datum verslag 18-02-2022
Insolventienummer F.05/19/415
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000118091:F001
Datum uitspraak 22-10-2019

R-C mr. S. Boot
Curator mr C.F.H. Donners

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=73a8cf2c-bbf4-e911-80e6-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=a9ce5ecd-0161-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De curator heeft vooralsnog geen financiële gegevens ontvangen. 20-11-2019 
 1

De curator heeft inmiddels de gedeponeerde jaarrekeningen over de jaren 
2014 t/m 2016 en de niet-gedeponeerde jaarrekening over het jaar 2017 van 
de bestuurder van Maldas Asbest ontvangen. Aangezien de bestuurder van 
Maldas Asbest heeft aangegeven dat de gegevens in de jaarrekening 2017 
niet juist zouden zijn, heeft de curator deze in de bovenstaande financiële 
gegevens niet opgenomen. Over de jaren 2018 en 2019 heeft de curator 
vooralsnog geen financiële gegevens ontvangen.  

20-02-2020 
 2

VERSLAG 3
De curator verwacht geen financiële gegevens over de jaren 2018 en 2019 te 
ontvangen. De curator verw ijst hiervoor naar onderdeel 7 van dit verslag. 

20-05-2020 
 3

0

Toelichting 
De bestuurder heeft verklaard dat de werkzaamheden eind 2018 zouden zijn 
beëindigd en dat er geen personeel meer in dienst is. Voorheen werkte 
gefailleerde uitsluitend op basis van payroll en nul-urencontracten. 

20-11-2019 
 1

€ 43,04 20-11-2019 
 1

€ 43,04 20-05-2020 
 3

€ 43,04 20-08-2020 
 4

€ 543,04 20-11-2020 
 5

€ 543,04 19-02-2021 
 6

€ 1.543,04 20-08-2021 
 7

€ 1.671,48 18-02-2022
 8



Verslagperiode

Bestede uren

van 
22-10-2019

t/m 
19-11-2019

20-11-2019 
 1

van 
20-11-2019

t/m 
19-2-2020

20-02-2020 
 2

van 
20-2-2020

t/m 
19-5-2020

20-05-2020 
 3

van 
20-5-2020

t/m 
19-8-2020

20-08-2020 
 4

van 
20-8-2020

t/m 
19-11-2020

20-11-2020 
 5

van 
20-11-2020

t/m 
18-2-2021

19-02-2021 
 6

van 
19-2-2021

t/m 
19-8-2021

20-08-2021 
 7

van 
20-8-2021

t/m 
17-2-2022

18-02-2022
 8



Bestede uren

Toelichting bestede uren

Verslagperiode Bestede uren

1 20 uur 6 min

2 14 uur 0 min

3 21 uur 54 min

4 3 uur 12 min

5 6 uur 6 min

6 7 uur 30 min

7 12 uur 24 min

8 32 uur 24 min

totaal 117 uur 36 min

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 20,1 uren 
besteed. Bij elk onderdeel van het faillissementsverslag wordt separaat 
aangegeven hoeveel tijd aan het betreffende onderdeel is besteed. 

20-11-2019 
 1

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 34,1 uren 
besteed.

20-02-2020 
 2

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 56 uren 
besteed.

20-05-2020 
 3

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 59,2 uren 
besteed.

20-08-2020 
 4

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 65,3 uren 
besteed. 

20-11-2020 
 5

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 72,8 uren 
besteed. 

19-02-2021 
 6

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 85,2 uren 
besteed. Deze werkzaamheden hebben met name betrekking op het 
geconstateerde onbehoorlijke bestuur en de afw ikkeling van de regeling met 
de bestuurder.

20-08-2021 
 7

De curator en zijn collega's hebben in dit faillissement in totaal 117,6 uren 
besteed. 
Tijdens de afgelopen verslagperiode heeft de curator zich met name bezig 
gehouden met de procedure tegen de bestuurder.

18-02-2022
 8



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Maldas Asbest is op 5 juni 2014 opgericht. De heer Öztürk is, via de 
vennootschappen Maldas Beheer B.V. en HNO Holding B.V., enig 
aandeelhouder en bestuurder van Maldas Asbest. 

20-11-2019 
 1

Er zijn geen lopende procedures. 20-11-2019 
 1

De curator heeft de gebruikelijke bedrijfsverzekeringen aangetroffen. Nu de 
onderneming niet wordt voortgezet, heeft de curator de verzekeringen 
beëindigd. 

20-11-2019 
 1

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat Maldas Asbest een postbus 
aan de Energieweg 42 te Nijmegen aanhoudt. De overeenkomst is door de 
curator beëindigd. 

20-11-2019 
 1

De bestuurder van gefailleerde heeft het navolgende over de oorzaak van het 
faillissement verklaard. 

Medio oktober 2018 is een conflict ontstaan over het verrichte meerwerk voor 
een opdrachtgever. De meerwerkafspraken waren niet schriftelijk vastgelegd.  
Doordat Maldas Asbest vooraf een vaste prijs was overeengekomen, en de 
nadere afspraken inzake het meerwerk niet schriftelijk heeft vastgelegd, 
ontving zij hiervoor geen vergoeding en raakte zij in de financiële problemen. 
De huur van een kraanwagen maakte onderdeel uit van dit meerwerk. De 
aanvrager van het faillissement is de verhuurder van de kraanwagen. 

Daarnaast heeft de bestuurder van gefailleerde aangegeven dat er in de 
w interperiode veel minder werk was en dat Maldas Asbest over het algemeen 
steeds minder uitzendkrachten kon plaatsen. 

De curator zal nader onderzoek doen naar bovenstaande lezing van de 
bestuurder over de oorzaken van het faillissement.

20-11-2019 
 1

VERSLAG 3
In verband met het ontbreken van een deugdelijke administratie heeft de 
curator geen onderzoek kunnen doen naar de oorzaken van het faillissement. 
De curator verw ijst hiervoor verder naar onderdeel 7 van dit verslag. 

20-05-2020 
 3



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 
0

Toelichting 
Maldas Asbest had per datum faillissement geen werknemers in dienst. 

20-11-2019 
 1

Personeelsleden 
0

Toelichting 
De bestuurder heeft verklaard dat de activiteiten eind 2018 zijn geëindigd. Tot 
dat moment werd er uitsluitend gewerkt met payroll en nul-urencontracten. 

20-11-2019 
 1

Datum Aantal Toelichting

Niet van toepassing.

totaal 0

Geen. 20-11-2019 
 1

3. Activa

Maldas Asbest heeft geen onroerende zaken in eigendom. 20-11-2019 
 1

Geen. 20-11-2019 
 1



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

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

totaal € 0,00 € 0,00

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er geen activa aanwezig 
zijn.

20-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Geen. 20-11-2019 
 1

De curator heeft geen voorraad / onderhanden werk aangetroffen. 20-11-2019 
 1

Geen. 20-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1



3.9 Werkzaamheden andere activa

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur. 20-11-2019 
 1

Totaal aan activa bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur. 20-02-2020 
 2

Totaal aan activa bestede tijd in veslagperiode: 0,3 uur. 20-08-2020 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 20-11-2020 
 5

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

€ 500,00

totaal € 0,00 € 500,00 € 0,00

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er geen debiteuren zijn. 20-11-2019 
 1

Op de geblokkeerde rekening van gefailleerde blijkt na datum faillissement nog 
een bedrag van € 500 te zijn ontvangen, vermoedelijk van een debiteur. Dit 
bedrag is inmiddels overgemaakt naar de boedelrekening. 

20-11-2020 
 5

Geen. 20-11-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 19-02-2021 
 6

5. Bank/Zekerheden

€ 0,00 20-11-2019 



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting vordering van bank(en) 
Maldas Asbest hield een bankrekening bij ABN AMRO Bank aan. De bestuurder 
van gefailleerde heeft verklaard dat Maldas Asbest geen financiering bij ABN 
AMRO of bij een andere bank had. Tot op heden hebben er ook geen banken 
een vordering bij de curator ingediend. 

 1

De bestuurder van gefailleerde heeft verklaard dat er twee 
leaseovereenkomsten lopen, met betrekking tot een aanhangwagen en een 
scooter. De curator heeft de bestuurder verzocht hem de onderliggende 
overeenkomsten te doen toekomen en zal dit verder afw ikkelen. 

20-11-2019 
 1

De bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven de betreffende 
leaseovereenkomsten over te w illen nemen en hierover contact op te nemen 
met de leasemaatschappij.

20-02-2020 
 2

VERSLAG 3
De overname van de leaseovereenkomsten is nog niet afgewikkeld. De curator 
verwacht dat dit in de volgende verslagperiode zal gebeuren. 

20-05-2020 
 3

De curator heeft de noodzakelijke medewerking aan de overname van de 
leaseovereenkomsten verleend. De leasemaatschappijen en de bestuurder 
van gefailleerde zullen dit verder afw ikkelen. 

20-08-2020 
 4

Maldas Asbest heeft geen zekerheden verstrekt. 20-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Niet van gebleken. 20-11-2019 
 1

Niet van gebleken. 20-11-2019 
 1

Niet van gebleken 20-11-2019 
 1



5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Toelichting 
Niet van toepassing. 

20-11-2019 
 1

Correspondentie banken.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,7 uur.

20-11-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,7 20-02-2020 
 2

Afw ikkeling leaseovereenkomsten. 

Bestede tijd in verslagperiode: 1,9 uur.

20-05-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 20-11-2020 
 5

Correspondentie bank.

Bestede tijd in verslagperiode: 0,5 uur

19-02-2021 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,2 uur 20-08-2021 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 0,1 uur 18-02-2022
 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

De activiteiten waren al vóór datum faillissement gestaakt. De curator heeft de 
onderneming dan ook niet tijdens het faillissement voortgezet. 

20-11-2019 
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

20-11-2019 
 1

Toelichting 
Niet van toepassing. 

20-11-2019 
 1

Geen. 20-11-2019 
 1

7. Rechtmatigheid

De curator heeft tot op heden nog geen administratie ontvangen. De 
bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat hij samen met zijn 
accountant bezig is de gevraagde gegevens op orde te maken en deze zeer 
spoedig zal aanleveren. De curator zal vervolgens onderzoeken of aan de 
boekhoudverplichting is voldaan. 

20-11-2019 
 1

De curator heeft gedurende de afgelopen verslagperiode uitsluitend de 
gedeponeerde jaarrekeningen over de jaren 2014 t/m 2016 en de niet-
gedeponeerde jaarrekening over het jaar 2017 ontvangen. De curator heeft de 
bestuurder van Maldas Asbest inmiddels een termijn gesteld om de 
administratie aan te leveren. Vervolgens zal de curator een definitief standpunt 
innemen over de nakoming van de boekhoudverplichting. 

20-02-2020 
 2



7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

VERSLAG 3
De bestuurder van Maldas Asbest heeft erkend dat hij niet in staat is om de 
volledige administratie aan te leveren. De curator is dan ook van mening dat 
het bestuur van Maldas Asbest niet op elk moment de rechten en 
verplichtingen van Maldas Asbest kende, zodat de boekhoudverplichting is 
geschonden. 

20-05-2020 
 3

2014: 13 maart 2018
2015: 13 maart 2018
2016: 13 maart 2018
2017: niet gedeponeerd 

Niet alle jaarrekeningen zijn tijdig gepubliceerd, zodat niet aan de 
publicatieverplichting is voldaan. 

20-11-2019 
 1

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Niet relevant. Een eventuele stortingsverplichting is inmiddels verjaard. 20-11-2019 
 1

Ja

Toelichting 
Aangezien niet alle jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd, staat vast dat 
sprake is van onbehoorlijk bestuur. 

20-11-2019 
 1

Ja

Toelichting 
VERSLAG 3
Buiten het feit dat sprake is van onbehoorlijk bestuur omdat niet alle 
jaarrekeningen tijdig zijn gepubliceerd, is ook sprake van onbehoorlijk bestuur 
omdat de boekhoudverplichting is geschonden. 

20-05-2020 
 3



7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

In onderzoek

Toelichting 
In onderzoek. 

20-11-2019 
 1

Toelichting 
VERSLAG 3
In verband met het ontbreken van een deugdelijke administratie heeft de 
curator niet kunnen onderzoeken of in dit faillissement sprake is van 
paulianeus handelen. 

20-05-2020 
 3



7.7 Toelichting rechtmatigheid

Zie bovenstaand. 20-11-2019 
 1

VERSLAG 3
De curator heeft de bestuurder van Maldas Asbest laten weten dat hij van 
mening is dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat dit onbehoorlijk 
bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement, zodat het bestuur 
van Maldas Asbest aansprakelijk is voor het gehele faillissementstekort. De 
curator is vervolgens in onderhandeling getreden met de bestuurder om een 
schikking te beproeven. Uiteindelijk is de bestuurder bereid gebleken om, in 
verband met het geconstateerde onbehoorlijke bestuur, een bedrag van € 
30.000,00 aan de faillissementsboedel te voldoen tegen finale kw ijting. De 
curator heeft dit schikkingsvoorstel, na verkregen toestemming van de rechter-
commissaris, geaccepteerd. De reden hiervoor is dat de bij de curator bekende 
verhaalsmogelijkheden van de bestuurder van Maldas Asbest beperkt zijn, 
zodat de curator verwacht dat het voeren van een 
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure niet tot een beter resultaat zal 
leiden. Bovendien brengt het voeren van een procedure extra kosten en 
risico's met zich, hetgeen de curator ook in zijn afweging om het 
schikkingsvoorstel te accepteren heeft meegenomen. 

De curator is met de bestuurder van Maldas Asbest overeengekomen dat het 
schikkingsbedrag uiterlijk 1 juni 2020 zal worden voldaan. 

20-05-2020 
 3

Tot op heden heeft de bestuurder van Maldas Asbest het schikkingsbedrag 
niet voldaan. De bestuurder van Maldas Asbest is op dit moment bezig met het 
verkrijgen van financiering voor het schikkingsbedrag. 

20-08-2020 
 4

De bestuurder van Maldas Asbest heeft het schikkingsbedrag tot op heden nog 
niet voldaan. Volgens de bestuurder van Maldas Asbest zou dit hoofdzakelijk 
het gevolg zijn van de Coronacrisis. De curator beraadt zich op 
vervolgstappen. 

20-11-2020 
 5

De curator heeft de bestuurder van Maldas Asbest een laatste termijn gegund 
om het schikkingsbedrag te voldoen. Indien de bestuurder van Maldas Asbest 
het bedrag niet voldoet, zal de curator zich beraden over het treffen van 
rechtsmaatregelen. 

19-02-2021 
 6

De bestuurder van Maldas Asbest heeft een eerste betaling van € 1.000 
verricht. De bestuurder heeft aangegeven te verwachten het schikkingsbedrag 
op afzienbare termijn te kunnen voldoen en de curator een voorstel voor 
afbetaling toe te sturen. De curator wacht dit voorstel af voordat 
rechtsmaatregelen worden getroffen.  

20-08-2021 
 7

Met uitzondering van één betaling van € 500 heeft de curator geen betaling 
van de bestuurder ontvangen. Ook aan de verplichtingen uit de 
vaststellingsovereenkomst is niet voldaan.

De curator heeft dan ook geconcludeerd dat de bestuurder van Maldas 
Asbest tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde 
van de vaststellingsovereenkomst. Om die reden heeft de curator, met 
toestemming van de rechter-commissaris, de bestuurder van Maldas Asbest 
in rechte betrokken. De curator verw ijst hiervoor naar onderdeel 9 van dit 
verslag. 

18-02-2022
 8



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Bestede tijd in verslagperiode: 1,8 uur. 20-11-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 8 uur. 20-02-2020 
 2

Overleg met bestuurder Maldas Asbest over aanleveren administratie, het 
voeren van schikkingsonderhandelingen, het sluiten van een 
vaststellingsovereenkomst en overige voorkomende werkzaamheden.

Bestede tijd in verslagperiode: 12,8 uur.

20-05-2020 
 3

Contact bestuurder over voldoen schikkingsbedrag en overige voorkomende 
werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur.

20-08-2020 
 4

Correspondentie met bestuurder en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 2,8 uur

20-11-2020 
 5

Correspondentie met bestuurder. 

Bestede tijd in verslagperiode: 2,3 uur

19-02-2021 
 6

Overleg met bestuurder. 

Bestede tijd in verslagperiode: 6,1 uur

20-08-2021 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 7,3 uur 18-02-2022
 8

8. Crediteuren

Toelichting 
De curator verwacht, naast zijn eigen salaris, geen andere boedelvorderingen. 

20-11-2019 
 1



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

€ 94.852,76

Toelichting 
De belastingdienst heeft een preferente vordering van € 94.852,76 bij de 
curator ingediend. 

20-11-2019 
 1

€ 94.725,76

Toelichting 
De fiscale vordering is verlaagd tot een bedrag van € 94.725,76.

20-08-2020 
 4

€ 83.568,76

Toelichting 
De fiscale vordering is verlaagd tot een bedrag van € 83.568,76

20-11-2020 
 5

€ 83.490,76

Toelichting 
De fiscale vordering is verlaagd tot een bedrag van € 83.490,76.

18-02-2022
 8

€ 0,00

Toelichting 
De curator verwacht geen preferente vordering van het UWV. 

20-11-2019 
 1

€ 2.216,00

Toelichting 
Dit betreft de hoog-preferente vordering van de aanvrager van het 
faillissement, in verband met de kosten van de faillissementsaanvraag. 

20-11-2019 
 1

4 20-11-2019 
 1

5 20-02-2020 
 2

6 20-08-2020 
 4

7 19-02-2021 
 6



8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

€ 131.474,16 20-11-2019 
 1

€ 132.054,96 20-02-2020 
 2

€ 146.420,96 20-08-2020 
 4

€ 154.665,96 19-02-2021 
 6

Op dit moment nog onbekend. 20-11-2019 
 1

VERSLAG 3
Indien het schikkingsbedrag door de bestuurder wordt voldaan, verwacht de 
curator dat in dit faillissement een gedeeltelijke uitkering aan de preferente 
crediteuren kan plaatsvinden, zodat dit faillissement waarschijnlijk 
vereenvoudigd zal worden afgewikkeld. De curator verwacht geen uitkering 
aan de concurrente crediteuren te kunnen doen. 

20-05-2020 
 3

Vooralsnog onbekend, omdat het schikkingsbedrag nog altijd niet is voldaan. 18-02-2022
 8

Correspondentie crediteuren en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 1,1 uur.

20-11-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 1,3 uur. 20-05-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 1,2 uur. 20-08-2020 
 4

Correspondentie crediteuren. 

Bestede tijd in verslagperiode: 0,3 uur

19-02-2021 
 6

Bestede tijd in verslagperiode: 0,4 uur 18-02-2022
 8



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

9. Procedures

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

De drie (middellijk) bestuurders van gefailleerde:
1. Maldas Beheer B.V. 
2. HNO Holding B.V. 
3. de heer M. Öztürk

18-02-2022
 8

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

In de procedure tegen de (middellijk) bestuurders heeft de curator de 
navolgende vorderingen ingesteld:
1. Een vordering tot ontbinding van de vaststellingsovereenkomst.
2. Veroordeling tot betaling door de heer Öztürk van een bedrag van € 
227.976, te vermeerderen met rente.
3. Veroordeling van alle gedaagden, hoofdelijk, tot betaling van een bedrag 
van € 38.500, te vermeerderen met rente.

Het bedrag van € 227.976 betreft de openstaande rekening-courantschuld 
per datum faillissement, terw ijl het bedrag van € 38.500 betrekking heeft op 
het niet-betaalde deel van de overeengekomen schikking. 

18-02-2022
 8

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

De procedure staat op de rol van 9 maart 2022 voor verstekvonnis. 18-02-2022
 8

Niet van toepassing. 20-11-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 16,7 uur 18-02-2022
 8

10. Overig



10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

De curator zal in de komende verslagperiode in ieder geval de navolgende 
werkzaamheden verrichten: 

1. afw ikkeling leaseovereenkomsten; 
2. nadere inventarisatie crediteuren; 
3. rechtmatigheidsonderzoek. 

20-11-2019 
 1

De curator zal in de komende verslagperiode zijn rechtmatigheidsonderzoek 
voortzetten. Daarnaast streeft de curator er naar om in de komende 
verslagperiode de kwestie met betrekking tot de leaseovereenkomsten 
definitief af te w ikkelen. 

20-02-2020 
 2

VERSLAG 3
De curator zal in de komende verslagperiode de vaststellingsovereenkomst 
met de bestuurder van Maldas Asbest afw ikkelen en eventuele andere 
voorkomende werkzaamheden verrichten. 

20-05-2020 
 3

De curator zal in de komende verslagperiode de vaststellingsovereenkomst 
met de bestuurder van Maldas Asbest afw ikkelen. 

20-08-2020 
 4

De werkzaamheden van de curator zullen in de komende verslagperiode met 
name bestaan uit het afw ikkelen van de vaststellingsovereenkomst met de 
bestuurder van Maldas Asbest. 

20-11-2020 
 5

De curator zal de komende verslagperiode trachten het schikkingsbedrag bij de 
bestuurder van Maldas Asbest te incasseren. 

19-02-2021 
 6

De curator wacht het voorstel van de curator af en zal op grond hiervan 
bepalen of al dan niet rechtsmaatregelen dienen te worden getroffen. 

20-08-2021 
 7

In de komende verslagperiode zullen de werkzaamheden van de curator met 
name betrekking hebben op de procedure tegen de (middellijk) bestuurders.

18-02-2022
 8

Op dit moment onbekend. 20-11-2019 
 1

Op dit moment onbekend. 20-02-2020 
 2

Indien de bestuurder van Maldas Asbest het schikkingsbedrag van € 30.000,00 
in de komende verslagperiode betaalt, zal dit faillissement binnen 3 maanden 
voor opheffing kunnen worden voorgedragen. 

20-05-2020 
 3

Vooralsnog onbekend. Dit is afhankelijk van het verdere verloop en de 
uitkomst van de procedure tegen de (middellijk) bestuurders van gefailleerde. 

18-02-2022
 8

18-8-2022 18-02-2022
 8



10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Opstellen verslag en overige voorkomende werkzaamheden. 

Bestede tijd in verslagperiode: 7,5 uur.

20-11-2019 
 1

Bestede tijd in verslagperiode: 3,2 uur 20-02-2020 
 2

Bestede tijd in verslagperiode: 5,9 uur 20-05-2020 
 3

Bestede tijd in verslagperiode: 1,4 uur 20-08-2020 
 4

Bestede tijd in verslagperiode: 2,5 uur 20-11-2020 
 5

Opstellen verslag en correspondentie bestuurder. 

Bestede tijd in verslagperiode: 4,2 uur

19-02-2021 
 6

Opstellen verslag en overleg met bestuurder. 

Bestede tijd in verslagperiode: 6,1 uur

20-08-2021 
 7

Bestede tijd in verslagperiode: 7,9 uur 18-02-2022
 8

Bijlagen
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