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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

De indirect bestuurder -de heer S. Griekspoor- liet weten dat de administratie
werd gevoerd door Administratiekantoor Elzinga gevestigd te Noordwolde. De
heer Elzinga van voornoemd kantoor liet weten dat de administratie over het
jaar 2019 nog werd aangeleverd door de bestuurder en werd verwerkt. De
administratie over het jaar 2020 is echter incompleet. Vanaf september 2020
werden geen stukken meer aangeleverd door de bestuurder van RVS
Betonvloeren BV. Over het jaar 2021 werd in het geheel geen administratie
meer aangeleverd.

De financiële positie is niet inzichtelijk. De curator vermoedt dat niet aan de
boekhoudplicht werd voldaan.

De curator beschikt niet over een lijst van debiteuren en crediteuren. Tot
dusverre werden de volgende schulden aangemeld:

Belastingdienst € 1.094,-- (motorrijtuigenbelasting en loonheffing);
aanvraagkosten faillissement € 1.823,--;
concurrente crediteuren: € 90.659,80;
Rabobank (separatist) € 251.794,70.

28-01-2022 
 1

0

Toelichting 

De heer Griekspoor heeft verklaard dat er geen personeel werkzaam was bij
RVS Betonvloeren BV. Er werd samengewerkt met ZZP'ers.

28-01-2022 
 1

van 
14-12-2021

t/m 
13-1-2022

28-01-2022 
 1

van 
14-1-2022

t/m 
13-3-2022

05-05-2022 
 2

van 
14-3-2022

t/m 
13-6-2022

24-06-2022
 3



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Verslagperiode Bestede uren

1 4 uur 3 min

2 9 uur 10 min

3 9 uur 0 min

totaal 22 uur 13 min

4 uren en 3 minuten 28-01-2022 
 1

1. Inventarisatie

Enig aandeelhouder van RVS Betonvloeren BV is RVS Onroerend Goed BV. RVS
Onroerend Goed BV is tevens bestuurder van RVS Betonvloeren BV.

Enig aandeelhouder van RVS Onroerend Goed BV is Griekspoor Beheer BV.
Griekspoor Beheer BV is tevens bestuurder van RVS Onroerend Goed BV.

Enig aandeelhouder en bestuurder van Griekspoor Beheer BV is de heer Sven
Griekspoor.

28-01-2022 
 1

De bestuurder heeft kenbaar gemaakt dat er geen lopende procedures zijn. 28-01-2022 
 1

De bestuurder heeft verklaard dat er geen verzekeringen zijn afgesloten. 28-01-2022 
 1

De bestuurder heeft verklaard dat (een deel van) de loods gelegen aan het
adres Hoofdweg 54B te 8424 PN Elsloo in gebruik was bij RVS Betonvloeren BV.
RVS Onroerend Goed BV is eigenaar van de loods. RVS Betonvloeren BV zou -
zo verklaarde de bestuurder- een vergoeding betalen aan RVS Onroerend
Goed BV. Een huurovereenkomst is niet aanwezig.

28-01-2022 
 1



De heer Griekspoor heeft verklaard dat het bedrijf jarenlang goed liep. Er
werden grote projecten aangenomen (veelal in onder aanneming). Er werd
samengewerkt met ZZP'ers. Geleidelijk aan ging het minder. Een goede
verklaring heeft de curator daar niet voor gekregen. De heer Griekspoor
verklaarde dat eind 2020 er duidelijk sprake was van minder opdrachten en
dat de kosten voor grondstoffen sterk opliepen. De heer Griekspoor heeft
tevens verklaard dat er sprake is van toenemende concurrentie; ZZP'ers die
zich op dezelfde markt bewegen.

In 2021 werd nog doorgewerkt -zo verklaarde de heer Griekspoor- aan diverse
kleine projecten. De projecten waren afgerond vlak voor faillissement.

De heer Griekspoor meldde dat hij met zijn schuldeisers in overleg was ter
zake het treffen van regelingen. Het faillissement werd aangevraagd door
Holten van de Wal BV. Bij de aanvraag bevonden zich stukken waaruit blijkt
dat een betalingsregeling met Holten Van der Wal BV was overeengekomen in
april 2021. Betaling bleef echter uit; vervolgens werd faillissement
aangevraagd.

De aanvraag is binnengekomen bij de rechtbank op 27 september 2021. Het
faillissement werd uitgesproken op 14 december 2021. De bestuurder is niet
bij de zitting aanwezig geweest. De bestuurder liet weten dat hij geen oproep
van de rechtbank zou hebben ontvangen. De bestuurder heeft in eerste
instantie aan de curator kenbaar gemaakt dat verzet zou worden
aangetekend. Uiteindelijk werd geen verzet ingesteld.

Naast de verklaring die de heer Griekspoor heeft afgelegd -terugloop van
opdrachten/toenemende kosten- is de curator gebleken dat er zeer gebrekkig
administratie werd gevoerd. De jaarrekeningen vanaf 2019 werden niet meer
gedeponeerd.

28-01-2022 
 1

Een onderzoek werd ingesteld naar de boekhouding. De boekhouder
(Administratiekantoor Elzinga te Noordwolde) werd bezocht om de daar
aanwezige boekhouding op te halen. De boekhouding bleek bijgewerkt tot
begin 2020. De laatste jaarstukken hebben betrekking op het jaar 2018. Uit de
jaarstukken 2018 bleek dat er een beperkte w inst werd behaald van €
30.235,--. Tevens bleek dat er sprake was van een eigen vermogen (€
168.727,--), dat er aan waarde materiele vaste activa een bedrag werd
opgenomen in de jaarstukken van € 22.072,-- en dat er vorderingen
bestonden op de groepsmaatschappijen van € 114.765,--.

Bij e-mail van 1 februari 2022 zijn nadere vragen gesteld aan de heer
Griekspoor. Onder andere werd opgevraagd de administratie over de jaren
2020 en 2021. De vragen werden niet beantwoord. Ook op een rappelbericht
werd geen reactie ontvangen. De curator concludeert voorlopig dat niet werd
voldaan aan de verplichting ex artikel 2:10 BW.

05-05-2022 
 2

Bij brief van 22 april 2022 -zowel per gewone post als per e-mail als per
aangetekende post verzonden- werden opnieuw vragen gesteld aan de heer
Griekspoor. Aan hem werden de volgende vragen voorgelegd:

waar is de administratie over de jaren 2020 en 2021;
op welke w ijze werd er de afgelopen jaren gefactureerd;
op welke w ijze werd de administratie gevoerd;
waar zijn de activa die volgens de activastaat deel uitmaken van de
boedel van RVS Betonvloeren BV;
heeft betaling plaatsgevonden van een vordering die RVS Betonvloeren
BV heeft op RVS Onroerend Goed BV ten bedrage van € 114.765,--.

24-06-2022
 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

De vragen zijn tot op heden onbeantwoord gebleven. Indien adequate
beantwoording uitblijft, concludeert de curator tot onbehoorlijke
taakvervulling. Dat zou kunnen leiden tot een aansprakelijkheid voor het
volledige tekort in het faillissement.

De curator is in overleg getreden met de rechter-commissaris. De rechter-
commissaris heeft in de verslagperiode het besluit genomen dat de heer
Griekspoor wordt opgeroepen voor verhoor.

2. Personeel

Toelichting 

0

28-01-2022 
 1

Toelichting 

0

28-01-2022 
 1

Niet van toepassing 28-01-2022 
 1

3. Activa

Tot de activa behoren geen onroerende zaken. 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 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

De heer Griekspoor heeft verklaard dat de activa (machines etc.) zich bevinden
in RVS Onroerend Goed BV. De curator heeft dat in onderzoek. Er zouden
slechts een zeer beperkt aantal machines zijn ondergebracht in RVS
Betonvloeren BV. De heer Griekspoor heeft verklaard dat deze machines zich in
een bedrijfsbus bevonden. De bedrijfsbus zou gestolen zijn in augustus 2021.
De heer Griekspoor liet weten dat aangifte in verband met diefstal had
plaatsgevonden.

28-01-2022 
 1

Uit de beperkte boekhouding, die inmiddels bekend is, blijkt dat er volgens een
activastaat over het jaar 2020 zich wel activa in RVS Betonvloeren BV
bevonden met een boekwaarde van € 16.291,--. De curator heeft de heer
Griekspoor om opheldering verzocht.

05-05-2022 
 2

Niet van toepassing 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

De heer Griekspoor heeft verklaard dat er geen voorraden aanwezig waren.
Indien een betonvloer werd gestort, werd gebruikgemaakt van vloeibaar beton
dat onmiddellijk werd verwerkt.

28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

Zijn niet aanwezig 28-01-2022 
 1

Volgens de balans per 31 december 2018 had RVS Betonvloeren BV een
vordering op groepsmaatschappijen van € 114.765,--. De curator heeft aan de
bestuurder vragen gesteld.

05-05-2022 
 2



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

4. Debiteuren

De heer Griekspoor liet weten dat er geen debiteurenportefeuille is. 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 

De bank heeft een drietal vorderingen ingediend, te weten:

een lening verstrekt d.d. 3 augustus 2018 oorspronkelijk groot € 50.000,--;
restant hoofdsom € 41.600,--
achterstallige rente tot en met 31 december 2021 € 1.511,50
geldleningsovereenkomst d.d. 3 augustus 2018 oorspronkelijk groot €
142.500,--;
restant hoofdsom € 129.500,--;
achterstallige rente tot en met 31 december 2021 € 4.823,51;
krediet in rekening-courant (maximum van € 25.000,-- werd
overeengekomen);
debetsaldo € 74.359,69.

De totale bankschuld bedraagt momenteel € 251.794,70

28-01-2022 
 1

Toelichting vordering van bank(en) 

De Rabobank heeft bij e-mail van 2 mei 2022 laten weten dat de vordering
van de Rabobank op RVS Betonvloeren BV volledig werd afgelost. De
aflossing vloeide voort uit de verkoop van het pand Hoofdweg 54 B te Elsloo.
Een pand dat in eigendom toebehoorde aan Griekspoor Beheer BV.

24-06-2022
 3



5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

Er zou een leasecontract afgesloten zijn ter zake een auto. Het betreft een VW
Passat. De heer Griekspoor verklaarde dat deze overeenkomst -voor
faillissement- reeds was overgenomen door RVS Onroerend Goed BV, dan wel
door de partner van de Griekspoor in privé. De curator heeft in onderzoek of er
al dan niet verplichtingen bestaan in het kader van voornoemd leasecontract.

28-01-2022 
 1

De auto heeft als kenteken GZ-914-P. De curator heeft om afgifte van de
auto gevraagd, doch afgifte heeft niet plaatsgevonden.

24-06-2022
 3

De bank heeft de volgende zekerheden:

eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 200.000,-- op het
bedrijfspand Hoofdweg 54B te Elsloo;
tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 125.000,-- op het
bedrijfspand Hoofdweg 54B te Elsloo;
verpanding van huidige en toekomstige inventaris en huidige en
toekomstige vorderingen op derden;
een tweede hypothecaire inschrijving tot een bedrag van € 125.000,-- op
het woonhuis Hoofdweg 54B te Elsloo;
een borgstelling ad € 25.000,-- verleent door de heer S. Griekspoor.

Voor de lening d.d. 3 augustus 2018 ten bedrage van oorspronkelijk groot €
50.000,-- werd een zekerheid verstrekt door RVO Nederland,
borgstellingskrediet MKB.

28-01-2022 
 1

De vordering van de bank werd inmiddels volledig voldaan. 24-06-2022
 3

De bank neemt de positie in van separatist (zie het gesteld onder 5.1). 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1



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 

-

28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

De heer Griekspoor heeft verklaard dat de bedrijfsactiviteit werd beëindigd
voor faillissement.

28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

Werkzaamheden zijn niet voortgezet; de heer Griekspoor heeft verklaard dat
de lopende opdrachten allen werden afgewikkeld voor faillissement.

28-01-2022 
 1

Doorstarten onderneming

Er is geen sprake van een doorstart. 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1



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 

-

28-01-2022 
 1

Toelichting 

-

28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

7. Rechtmatigheid

Op basis van het gesprek met de heer Griekspoor, alsmede met de
boekhouder (Administratiekantoor Elzinga te Noordwolde) heeft de curator de
indruk dat er geen sprake is van een ordelijke/bijgehouden boekhouding.

28-01-2022 
 1

Er werden geen jaarrekeningen gedeponeerd over de jaren 2019 en 2020. 28-01-2022 
 1

Niet bekend 28-01-2022 
 1

Niet bekend 28-01-2022 
 1



7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

Toelichting 

De curator heeft in onderzoek of er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Er zijn
aanwijzingen dat er niet aan de boekhoudplicht werd voldaan.

28-01-2022 
 1

Toelichting 

Niet van gebleken

28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

8. Crediteuren

€ 1.094,00 28-01-2022 
 1

Toelichting 

-

28-01-2022 
 1

€ 1.823,00

Toelichting 

Aanvrager faillissement € 1.823,--

28-01-2022 
 1



8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

15 28-01-2022 
 1

25 05-05-2022 
 2

Toelichting 

De vordering van de Rabobank is volledig afgelost. Het bedrag aan
concurrente schuldeisers bedraagt €131.132,21.

24-06-2022
 3

€ 90.659,80

Toelichting 

Daarnaast heeft de Rabobank een vordering van € 251.794,70; Rabobank is
echter -zie vorenstaande- separatist.

28-01-2022 
 1

€ 117.521,04 05-05-2022 
 2

€ 131.132,21 24-06-2022
 3

Niet bekend 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

- 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1

- 28-01-2022 
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Onderzoek naar de administratie 28-01-2022 
 1

Het doen horen van de heer Griekspoor. 24-06-2022
 3

Nog niet bekend 28-01-2022 
 1

14-9-2022 24-06-2022
 3

Het faillissementsverslag bevat een weergave van feiten welke de curator
kenbaar zijn geworden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

28-01-2022 
 1

Bijlagen
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