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Algemene gegevens
Naam onderneming
BPR Design B.V.

10-10-2018
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te W aalw ijk
Kantoorhoudende te (5141 MT) W aalw ijk aan de Cartografenw eg 14H

10-10-2018
1

Activiteiten onderneming
BPR Groep B.V. is aandeelhouder van BPR Onderhoud B.V., BPR
Projectmanagement B.V. en BPR Realisatie B.V., w elke vennootschappen
op 14 augustus 2018 in staat van faillissement zijn verklaard.
Voorts is BPR Groep B.V. nog aandeelhouder van BPR Design B.V., w elke
vennootschap op 4 september 2018 in staat van faillissement is verklaard,
alsmede BPR Tekenbureau B.V., w elke vennootschap niet failliet is verklaard.
In de laatste tw ee vennootschappen vonden al geruime tijd geen activiteiten
meer plaats. De activiteiten w aren intern ondergebracht in de andere
vennootschappen binnen de groep, vooral BPR Projectmanagement B.V.

Financiële gegevens

10-10-2018
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 6.750,00

€ -4.509,00

€ 25.376,00

2016

€ 6.000,00

€ -420,00

€ 26.128,00

2015

€ 6.750,00

€ 2.653,00

€ 21.477,00

2014

€ 6.000,00

€ 2.119,00

€ 13.352,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers 2017 betreffen concept cijfers.

10-10-2018
1

Sinds 2018 vonden er geen activiteiten meer plaats in deze vennootschap. De
reden w aarom dit faillissement later is uitgesproken dan de faillissementen van
de overige groepsvennootschappen is gelegen in het feit dat er geen opgave
w as gedaan van schulden in deze vennootschap. Op het moment dat er w el
schulden zijn aangegeven die niet betaald konden w orden en door de
rechtbank is vastgesteld dat de vennootschap in de toestand verkeert van te
hebben opgehouden te betalen, is het faillissement alsnog op eigen aangifte
uitgesproken.

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

10-10-2018
1

Toelichting
De vennootschap heeft haar activiteiten begin 2018 gestaakt, reden w aarom
er geen personeel in dienst is.

Boedelsaldo
€ 0,00

Verslagperiode

10-10-2018
1

Verslagperiode
van
4-9-2018

10-10-2018
1

t/m
9-10-2018
van
10-10-2018

28-01-2019
2

t/m
27-1-2019
van
28-1-2019

25-04-2019
3

t/m
23-4-2019
van
24-4-2019

05-08-2019
4

t/m
4-8-2019
van
5-8-2019

18-11-2019
5

t/m
17-11-2019
van
18-11-2019

20-02-2020
6

t/m
19-2-2020
van
20-2-2020

20-08-2020
7

t/m
19-8-2020
van
20-8-2020
t/m
17-2-2021

Bestede uren

18-02-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 54 min

2

1 uur 42 min

3

15 uur 12 min

4

0 uur 6 min

5

8 uur 30 min

6

18 uur 24 min

7

9 uur 48 min

8

1 uur 42 min

totaal

61 uur 18 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal uren BPR deze verslagperiode: 15,2
Totaal uren: 240,26

25-04-2019
3

BPR Groep: 6 uur en 54 minuten
BPR Design: 6 minuten
BPR Onderhoud: 6 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 7 uur en 6 minuten
Totaal alle verslagen: 247,32

05-08-2019
4

Verslag 5:
BPR groep: 8 uur en 18 minuten
BPR design: 0 minuten
BPR Onderhoud: 12 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 8 uur en 30 minuten

18-11-2019
5

Totaal alle verslagen: 256,02
Verslag 6:
BPR groep: 18 uur en 24 minuten
BPR design: 0 minuten
BPR Onderhoud: 0 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 18 uur en 24 minuten

20-02-2020
6

Verslag 7:
BPR groep: 9 uur en 48 minuten
BPR design: 0 minuten
BPR Onderhoud: 0 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 9 uur en 48 minuten

20-08-2020
7

Verslag 8:
BPR Groep: 60 uur en 24 minuten
BPR Design: 1 uur en 42 minuten
BPR Onderhoud: 6 minuten
BPR Projectmanagement: 0 minuten
BPR Realisatie: 0 minuten
Totaal: 62 uur en 12 minuten

18-02-2021
8

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
De enige procedure die aanhangig is heeft betrekking op BPR Design B.V.
Laatstgenoemde is door de Raad van Arbitrage voor de Bouw in het gelijk
gesteld w aarbij een vordering van € 15.881,25 is toegew ezen en een bedrag
van € 4.213,81 aan kosten, totaal derhalve
€ 20.095,06. De w ederpartij is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Op 5
september 2018 diende BPR Design B.V. een memorie van antw oord te nemen
(peremptoir). Als gevolg van het faillissement van BPR Design B.V. op 4
september 2018 is de procedure geschorst. De advocaat van de w ederpartij is
verzocht om de mogelijkheden van een schikking te onderzoeken. Ondanks
diverse verzoeken is er geen

25-04-2019
3

Verslag 2:
Ondanks diverse verzoeken daartoe is er geen betaling gevolgd of regeling
getroffen. Debiteur heeft aangegeven een faillissementsaanvraag te
overw egen c.q. tot liquidatie van de vennootschap over te zullen gaan. De
advocaat van debiteur heeft aangekondigd hierover contact op te nemen met
de curator maar heeft dat ondanks herhaalde herinnering aan die toezegging
niet gedaan.
Verslag 3:
De procedure is geschorst. De advocaat van de w ederpartij reageert niet
meer. Bezien zal moeten w orden of het zinvol is de procedure voort te zetten.
In dat kader heeft de curator tevens contact gehad met de advocaat die de
procedure voor faillissementsdatum namens de gefailleerde heeft gevoerd.
De curator dient de reactie van de advocaat nog te bestuderen en zal daarna
een besluit nemen omtrent de vervolgstappen.

1.3 Verzekeringen
Verslag 1:
De gefailleerde heeft de gebruikelijk verzekeringen afgesloten.
Verslag 2:
De verzekeringen bij ABN AMRO, De Amersfoortse en Nationale Nederlanden
zijn door de curator beëindigd.
Verslag 3:
Er heeft een restitutie plaatsgevonden van € 23,05, w elk bedrag op de
boedelrekening van BPR Groep is bijgeschreven.

1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

25-04-2019
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

10-10-2018
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Toelichting
Geen.

10-10-2018
1

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

10-10-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Het bedrag van € 13.000,-- ex BTW derhalve € 15.730,-- inclusief BTW is op
de boedelrekening bijgeschreven.

05-08-2019
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Het enige activum betreft een vordering op L.O.Z. Holding B.V., zie onder
procedure (9).

10-10-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
In deze verslagperiode is er een bedrag van € 23,05 bijgeschreven terzake
een premierestitutie.
Voorts is de w aarborgsom terugbetaald inclusief rente zodat er een bedrag
van € 1.685,66 op de boedelrekening is bijgeschreven.

05-08-2019
4

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Er is 1 debiteur, te w eten L.O.Z. Holding B.V., zie 9.

10-10-2018
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde heeft samen met andere groepsvennootschappen een comptejoint financiering bij de bank. Na verrekening van de verschillende saldi van de
groepsvennootschappen heeft de bank een vordering van € 248.595,47
ingediend w elke vordering met € 10.000,-- is verhoogd nadat de bank een
boedelkrediet beschikbaar heeft gesteld. De ingediende vordering bedraagt
derhalve € 258.595,47. Inmiddels de de vordering teruggelopen tot €
147.534,09.

Toelichting vordering van bank(en)
De afrekening met de bank heeft nog niet plaatsgevonden. Er hebben diverse
ongerichte betalingen plaatsgevonden w aarbij debiteuren niet de gehele
vordering hebben betaald. Bezien moet w orden of de gehele vordering betaald
kan w orden en zo niet dan zal er een verdeling moeten plaatsvinden tussen
betalingen die zien op de boedelperiode en die betrekking hebben op
vorderingen die aan de bank zijn verpand.
Het ziet er echter na uit dat de bank uiteindelijk volledig betaald kan w orden
ook indien de boedelbijdragen terzake de debiteurenincasso in rekening w ordt
gebracht.
Het saldo op de rekeningen van de gefailleerden bedraagt ruim € 50.000,-positief. Niet alle bedragen op die rekeningen zijn echter voor de bank
bestemd. In dat saldo is ook nog geen rekening met enerzijds het beschikbaar
gestelde boedelkrediet en anderzijds met de nog in rekening te brengen
boedelbijdrage terzake de debiteurenincasso.

Toelichting vordering van bank(en)
De curator dient de nieuw e bankstanden van de gefailleerden nog te
ontvangen.

Toelichting vordering van bank(en)
Indien de rekeningen van de gefailleerde thans w orden gesaldeerd is het
saldo € 59.216,53 positief. Daarbij is geen rekening gehouden met
betalingen van debiteuren die betrekking hebben op w erkzaamheden die

10-10-2018
1

28-01-2019
2

25-04-2019
3

05-08-2019
4

hebben plaatsgevonden na faillissementsdatum.
Vast staat dat de boedel recht heeft op voornoemd bedrag. Het kan zijn dat
er ten aanzien van de betalingen meer aan de boedel toekomt.

Toelichting vordering van bank(en)
Teneinde tot afrekening met de bank te kunnen komen dient het overleg met
de bestuurder van gefailleerde te hebben plaatsgevonden. Alsdan kunnen de
juiste boedelbijdragen w orden berekend en kan bezien w orden of de bank
daadw erkelijk geen vordering meer heeft in dit faillissement.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank zal tot verrekening van saldi overgaan en het surplus overmaken naar
de boedelrekening.

Toelichting vordering van bank(en)
De bank is volledig voldaan w aarna het surplus dat over is gebleven na
verrekening is overgemaakt naar de rekening van de gefailleerde. Er is een
bedrag van € 56.799,74 op de rekening bijgeschreven. Nadien is er nog een
bedrag van € 1.10,57 door ABN overgemaakt naar betaling van een debiteur
op de rekening van de bank. Aangezien de bank thans volledig is voldaan
zullen de debiteuren w orden verzocht rechtstreeks op de boedelrekening te
betalen. Alle opbrengsten komen volledig toe aan de boedel.

18-11-2019
5

20-02-2020
6

20-08-2020
7

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Verpanding activa:
hoofdelijke verbondenheid alle vennootschappen binnen de groep inclusief
aandeelhouder;
tw ee maal afzonderlijke borgtocht ad € 100.000,--, éénmaal afgedekt met een
recht van hypotheek 3e in rang.

10-10-2018
1

De bank heeft afstand gedaan van haar pandrecht op de vordering op L.O.Z.
Holding B.V.
De bank kan volledig w orden voldaan uit de uitgew onnen zekerheden.

20-02-2020
6

De afrekening met de bank heeft reeds plaatsgevonden. Alle opbrengsten
komen nu volledig toe aan de boedel.

20-08-2020
7

5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Zodra de debiteurenincasso is afgerond zal de eindafrekening w orden
opgemaakt. Indien eerder blijkt dat de gehele vordering van de bank voldaan
is zal er tussentijds kunnen w orden afgerekend met de bank.

28-01-2019
2

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Onderzoek verpanding.
De curator heeft contact gehad met de bank en de situatie ten aanzien van de
procedure uitgelegd, w aarna de bank afstand heeft gedaan van haar
zekerheidsrecht op de verpande vordering.

10-10-2018
1

Er heeft overleg met de bestuurder van gefailleerde plaatsgevonden.
daarnaast is er contact gew eest met de bank en zal tot saldering van de
verschillende rekeningen binnen de Groep w orden overgegaan. Betaling van
het surplus w ordt op korte termijn verw acht.

20-02-2020
6

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft een administratie aangetroffen en zal daar nog nader
onderzoek naar verrichten.

10-10-2018
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

10-10-2018
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing. Op grond van artikel 2:396 BW is de vennootschap
vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een
accountant.

10-10-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vennootschap is in 2001 opgericht. Een eventuele vordering tot volstorting
van aandelen is verjaard, reden w aarom er geen verder onderzoek zal w orden
verricht.

10-10-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek
Nee

10-10-2018
1

18-02-2021
8

Toelichting
De curator heeft niet geconstateerd dat er sprake is van onbehoorlijk
bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek

10-10-2018
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

18-02-2021
8

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 730.645,00

25-04-2019
3

€ 897.649,00

05-08-2019
4

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
1

28-01-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 147.534,09

28-01-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog niet bekend op w elke w ijze dit faillissement kan w orden
afgew ikkeld.

10-10-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
L.O.Z. Holding B.V.
Voorheen w as Yes B.V. ook partij in de procedure. Deze partij is gefailleerd.

9.2 Aard procedures

10-10-2018
1

9.2 Aard procedures
De enige procedure die aanhangig w as, en inmiddels van rechtsw ege is
geschorst, betreft een geschil bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw .
BPR Design B.V. heeft w erkzaamheden verricht in opdracht van Yes! W orldw ide
Salons B.V., w aarbij ook L.O.Z. Holding B.V. partij is gew orden bij de
overeenkomst.

10-10-2018
1

9.3 Stand procedures
De curator heeft contact gehad en gecorrespondeerd met de Raad van
Arbitrage alsmede met de advocaat van de w ederpartij. Diverse pogingen zijn
ondernomen om een schikking te bereiken. De vordering die in eerste aanleg in
toegew ezen bedraagt inclusief kosten inmiddels ruim € 20.000,--. De
w ederpartij stelt nimmer partij te zijn gew orden bij de overeenkomst c.q. dat
de w erk niet door de gefailleerde is verricht.

10-10-2018
1

De gefailleerde heeft voor faillissementsdatum in opdracht van Yes!
w erkzaamheden uitgevoerd. Deze w erden niet betaald, reden w aarom de
gefailleerde een procedure is gestart tegen Yes! en haar
moedermaatschappij L.o.Z. Holding B.V. De procedure w erd in eerste aanleg
gew onnen maar er w erd geen uitvoerbaarheid bij voorraad gevorderd of
uitgesproken. Dit betrof een procedure voor de Raad van Arbitrage voor de
Bouw . Kort daarna failleerde w ederpartij Yes!

18-02-2021
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De Holding heeft de procedure alleen voortgezet in hoger beroep en heeft
zich op het standpunt gesteld dat zij geen partij w as of in ieder geval is bij
de overeenkomst tussen de gefailleerde en Yes!
De curator heeft herhaaldelijk getracht de zaak te schikken maar de
w ederpartij gaf aan geen enkel bedrag te w illen betalen en daarnaast ook
niet in staat te zijn iets te betalen, w aarna L.o.Z Holding B.V. een
turboliquidatie heeft doorgevoerd.
Als gevolg daarvan w ordt de procedure gestaakt en valt een aan de Raad
van Arbitrage betaald bedrag vrij. De curator heeft de advocaat van de
w ederpartij geschreven dat turbo liquidatie derhalve niet correct is gew eest
aangezien er in ieder geval nog baten w aren, te w eten de vordering van
L.o.Z. Holding B.V. op de Raad van Arbitrage ad € 3.569,37.
Met toestemming van de rechter-commissaris is er een schikking getroffen
w aarbij L.o.Z. Holding B.V. een bedrag aan de boedel betaalt van € 3.000,-tegen finale kw ijting.
Dit bedrag is reeds op de boedelrekening bijgeschreven.

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
De vordering op derden zijn verpand aan de bank. Met de bank is er overleg
gew eest of zij de procedure w enst te continueren. Dat is niet het geval en om
die reden heeft de curator de bank verzocht afstand te doen van haar
pandrecht ten aanzien van deze vordering. De bevestiging daarvan is
ontvangen. De opbrengst komt derhalve toe aan de boedel.

10-10-2018
1

De curator heeft diverse malen contact opgenomen met de advocaat van L.O.Z.
Holding B.V. Tot op heden is elke reactie uitgebleven.
De advocaat van L.o.Z. Holding B.V. heeft aangegeven dat laatstgenoemde
overw eegt haar faillissement aan te vragen c.q. tot liquidatie over te gaan. De
curator heeft debiteur in de gelegenheid gesteld een regeling met de boedel te
treffen. Daar is nog niet op gereageerd.

28-01-2019
2

Ondanks herhaald verzoek heeft de advocaat van de w ederpartij nergens
meer op gereageerd. Het ziet er derhalve naar uit dat het treffen van een
schikking niet tot de mogelijkheden behoort. De curator zal bezien of het
voortzetten van de procedure opportuun is.

25-04-2019
3

Er is geen enkel bericht gekomen van de advocaat w ederpartij. De curator
heeft nadere vragen gesteld over de w ijze van procederen in eerste aanleg
aan de behandeld advocaat. Er is geen uitvoerbaarheid bij voorraad van de
vordering gevorderd zodat het thans niet mogelijk is de betaling in deze
stand van de procedure af te dw ingen. De curator beraadt zich nog hierover.

05-08-2019
4

De bank heeft als pandhouder aangegeven de procedure niet te w illen
voortzetten. De debiteur stelt voorts geen verhaal te bieden maar heeft
ondanks aankondiging daartoe, geen faillissement aangevraagd maar de
vennootschap geliquideerd.

18-11-2019
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
-incasso vordering op L.O.Z. Holding B.V.

10-10-2018
1

Incasso vordering L.O.Z. Holding B.V. (BPR Design B.V.), mogelijkheden regeling
w orden verder onderzocht

28-01-2019
2

idem, deze w erkzaamheden w orden voortgezet

25-04-2019
3

-debiteurenincasso
-afw ikkeling bank
-procedure al dan niet voortzetten of schikking treffen
-afronden onderzoek rechtmatigheid

05-08-2019
4

De w erkzaamheden als vermeld in het vierde verslag zullen w orden
voortgezet. Daartoe zal een afspraak moeten plaatsvinden met de bestuurder
van gefailleerde.

18-11-2019
5

De debiteurenincasso van de Groep w ordt voortgezet. De opbrengst die hieruit
voortvloeit komt thans volledig toe aan de boedel.

20-02-2020
6

De debiteurenincasso w ordt voortgezet. De debiteurenpost bedraagt thans
nog circa € 130.000,-

20-08-2020
7

De debiteurenincasso zal w orden voortgezet. Op het moment van het
opmaken van het verslag w erd de debiteurenadministratie per usb-stick
beschikbaar gesteld. De curator is nog niet in de gelegenheid gew eest de
bestanden in te zien. W aarschijnlijk kan aan de hand van de op usb stick
aangeleverde informatie de debiteurenincasso w orden voortgezet.

18-02-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Het is niet bekend op w elke termijn dit faillissement kan w orden opgeheven.
Indien er geen schikking kan w orden bereikt zal de procedure moeten w orden
voortgezet.

10-10-2018
1

De termijn van afw ikkeling van het faillissement is afhankelijk van de snelheid
w aarmee de debiteuren betalen.

20-08-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
18-8-2021

18-02-2021
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie plan van aanpak.

Bijlagen
Bijlagen

10-10-2018
1

