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Algemene gegevens
Naam onderneming
Machinefabriek Bosserveld B.V.
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Gegevens onderneming
Machinefabriek Bosserveld, hierna: Bosserveld, is op 29 oktober 2001
opgericht. Aandeelhouder van Bosserveld is Alhumeij Beher B.V. De bestuurder
is Albertz Beheer B.V. De onderneming heeft in 2001 de activiteiten
overgenomen van B.V. Machinefabriek en Revisiebedrijf Bosserveld.
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Activiteiten onderneming
Bosserveld is een revisiebedrijf dat zich met name richt op revisie en
onderhoud van machines in de metaalverw erkende industrie,
baksteenproductie en minerale industrie.
De w erkzaamheden omvatten het demonteren van (onderdelen van)
machines, het ontw erpen van nieuw e onderdelen, het produceren van nieuw e
onderdelen en de montage daarvan in de betreffende machines.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2017

€ 2.984.229,00

€ -2.249,00

€ 995.700,00

2018

€ 2.783.111,00

€ -284.676,00

€ 1.035.403,00

2019

€ 2.412.563,00

€ -393.225,00

€ 657.847,00

2020

€ 333.251,00

€ -93.200,00

€ 587.747,00

Toelichting financiële gegevens
2018:
de jaarrekening is vastgesteld op 30 december 2019.
2019:
betreft niet door de accountant opgemaakte maar interne cijfers
2020:
betreft niet door de accountant opgemaakte maar interne cijfers over de
periode januari en februari.

06-05-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
30

06-05-2020
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Boedelsaldo
€ 0,00
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Toelichting
De boedel heeft nog geen inkomsten gehad maar de Rabobank (huisbankier)
heeft een boedelkrediet beschikbaar gesteld om de hoogpreferente
boedelschulden zoals verzekeringspremies e.d. te voldoen.
€ 40.896,52

13-09-2020
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Toelichting
Dit is het saldo op de boedelrekening per 31 augustus 2020. Daarnaast is er
nog een saldo bij de gew one Rabobankrekening van failliet ad € 27.513,68.
Voorts is het boedelkrediet ad bruto € 25.000 en netto
€ 23.750 (het verschil betrof afsluitingskosten) afgelost (uit het saldo bij de
Rabobankrekening.

Verslagperiode
van
5-3-2020

06-05-2020
1

t/m
4-5-2020
van
5-5-2020
t/m
31-8-2020

13-09-2020
2

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

332 uur 36 min

2

53 uur 48 min

totaal

386 uur 24 min

Toelichting bestede uren
De tijdsbesteding zag op:
-inventarisatie
-personeel
-activa
-debiteuren
-positie bank
-voortzetting en doorstart
-overleg met crediteuren met name belastingdienst maar ook
eigendomsvoorbehouden
-overleg met rechter-commissaris, voeren van procedure, onderzoek lopende
procedures
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De tijdsbesteding had betrekking op de onderw erpen uit het 1e verslag
alsmede op overleg met Alhumeij over het machinepark en met Revisiebedrijf
Zuyd over de locatie en het machinepark. Aangezien dit overleg nog gaande
is kan ik daar in dit verslag nog niet veel over zeggen. Het betreft hier de
uren tot en met 31 augustus 2020.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie w ordt gevormd door Albertz Beheer BV, in de persoon van de heer
R. Albertz.
Bosserveld is als volgt ingericht:
- directie: de heer R. Albertz bijgestaan door een operationeel/commercieel
manager, met daaronder de volgende afdelingen:
- administratie;
- engineering;
- constructie;
- bankw erken;
- montage.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Tw ee procedures:
1. een procedure aanhangig gemaakt door het pensioenfonds w elke door het
pernsioenfonds niet is voortgezet;
2. een procedure aanhangig gemaakt door Autodesk ivm vermeende schending
van softw arelicenties, w aarin door Bosserveld ook een tegenvordering is
ingesteld.
De claim op Bosserveld valt uiteen in a) een verbodsactie om nog langer
softw are te gebruiken en b) betaling van schadevergoeding en de
tegenvordering betreft proceskosten.
De procedure is geschorst w aar het gaat om de schadeclaim tegen Bosserveld
en de tegenvordering is geschorst in afw achting van overname door de
boedel. Daartoe vindt nog overleg plaats.
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Het in het vorige verslag genoemde overleg met Autodeks is afgerond.
Uitkomst is dat de procedure aanhangig gemaakt door Autodeks is geroyeerd
(beëindigd) zonder betalingen over en w eer en dat Autodesk heeft afgezien
van een schadeclaim op Bosserveld.
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1.3 Verzekeringen
Bij nagenoeg alle verzekeringen w as achterstand en de boedel heeft die
voldaan teneinde de benodigde dekking te hebben.
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1.4 Huur
Het terrein van Bosserveld is door Bosserveld in erfpacht verkregen van de
staat, meer bepaald Rijksw aterstaat. Daarnaast w ordt een stukje kade van
RW S gehuurd. Voor de gebouw en w erd w elisw aar een vergoeding betaald aan
Alhumeij. Er is echter geen opstalrecht gevestigd ten gunste van Alhumeij
zodat de eigenaar van de grond en dus de erfverpachter ook eigenaar is van
deze gebouw en en deze lijken dus gew oon onder de erfpacht te vallen. De
locatie van Bosserveld is sinds mensenheugenis in handen van de staat en de
gebouw en stonden er al voordat de erfpacht w erd gevestigd.

06-05-2020
1

Revisie Bedrijf Zuid BV heeft overleg gehad met het Rijksvastgoedbedrijf om
de locatie over te nemen. Dit lijkt in een afrondend stadium te verkeren.
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1.5 Oorzaak faillissement
Als voornaamste oorzaken w orden genoemd(in w illekeurige volgorde):
1. 2 dure indirecte w erknemers;
2. hoog ziektepercentage, veel hoger dan branchegemiddelde;
3. relatief veel onbetaald herstelw erk in de engineering;
4. door onjuiste koppelingen in de administratie is jarenlang het montagetarief
veel te laag gew eest;
5. Bosserveld doet voornamelijk onderhoud en herstel, maar dat is nagenoeg
allemaal slecht planbaar w erk. Klanten melden zich pas als een machine defect
is w aardoor op dat moment een enorme piekbehoefte met veel overw erk
ontstaat en op een ander moment kan er leegloop zijn; er moet echter dekking
zijn om de piekbehoefte aan te kunnen;
6. er zijn enkele niet betalende debiteuren.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
30
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Toelichting
Naar ik heb begrepen zou Revisie Bedrijf Zuyd een 15-tal oudw erknemers en
baan hebben aangeboden.
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
30

06-05-2020
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Toelichting
Het personeel is verdeeld over de navolgende afdelingen:
- administratie;
- engineering;
- constructie;
- bankw erken;
- montage.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

10-4-2020

30

faillissement

totaal

30

2.4 Werkzaamheden personeel
- ontslagaanzeggingen;
- meerdere collectieve gesprekken over status;
- collectieve intake UW V;
- individuele gesprekken;
- gesprekken over voortzetting.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken

06-05-2020
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Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

erfpacht, onverkoopbaar gezien korte
restlooptijd (tot 2021).
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Er is een erfpachtovereenkomst tot ultimo september 2021. De erfverpachter is
de staat (Rijksw aterstaat).
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De erfpacht zal overgaan naar Revisie Bedrijf Zuyd. Dit verkeert in een
afrondende fase.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie eigendomsverhoudingen en mogelijikheden overdracht erfpacht.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

geen
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zouden allemaal eigendom zijn van Alhumeij Beheer B.V. Ik
heb aan Alhumei verzocht aan te tonen dat zulks inderdaad het geval is. Die
informatie is nog niet ontvangen.
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Onder bedfrijfsmiddelen w ordt verstaan:
1. machinepark;
2. kantoorinvenataris incl computers;
3. voertuigen.
De voorraad is w el van Bosserveld.
De voorraad is verkocht, de overige activa nog niet. Hier is het overleg over
de eigendomsvraag nog gaande.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is een aanzienlijke belastingschuld, en w elk van € 556.758. Deze schuld
bestaat uit Loonheffing en Omzetbelasting. De belastingdienst is tot dit bedrag
bevoorrecht. Opgemerkt zij dat dit voorrecht jegens Bosserveld enkel "kleeft"
voor zoveel Bosserveld eigenaar is van bodemzaken.
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De belastingdienst had al voor de faillietverklaring beslag gelegd voor (een
deel van) deze schuld en ook de veilig aangezegd, maar in verband met
Corona is nog steeds niet geveild. De belastingdienst is zijdelings betrokken
bij bet overleg inzake de machines.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie eigendomsposities,
overleg met diverse betrokkenen.
Voorts heb ik een taxatie laten opmaken.
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Overleg inzake eigendomspositie.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraad

€ 3.300,00

totaal

€ 3.300,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er w as geen onderhandenw erk op het moment van faillietverklaring omdat
Bosserveld geen middelen meer had om de daartoe benodigde inkoop te doen.
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De voorraad is verkocht aan Revisie Bedrijf Zuyd B.V. De verkoopprijs is
ontvangen en zit in het boedelsaldo.
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Invenarisatie onderhanden w erk.

06-05-2020
1

Onderhandelingen en afstemming met rechter-commissaris.
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

communicatiemiddelen

€ 1.700,00

totaal

€ 1.700,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
De communicatiemiddelen zijn verkocht aan Revisie Bedrijf Zuyd B.V. De
verkoopprijs is ontvangen en zit in het boedelsaldo.
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderhandelingen en afstemming met rechter-commissaris.
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren uit hoofde van verrichte
w erkzaamheden.

€ 375.501,03

totaal

€ 375.501,03

Opbrengst

Boedelbijdr.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Volgens de debiteurenlijst per faillissementsdatum bedroeg het aantal
debiteuren € 300.117,02. Daarna is die lijst bijgew erkt met nog te maken
facturen (agv nog te ontvangen inkooporders) w aardoor de stand per 5 maart
te 0.00 uur w as € 382.993,42. Uiteindelijk bleek de stand na correcties
€370.666,60. Daarvan is betaald € 200.670,30. Aldus resteert € 169.996,30.
Daarvan w ordt betw ist c.q. bestaan tegenvorderingen ad € 125.012,04. Van
die betw istingen moeten nog € 50.309,04 nader onderzocht w orden. De rest
lijkt terecht. Per 1 mei stonden nog € 38.007,40 open aan "harde" debiteuren.
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Nagenoeg alle nog te incasseren debiteuren hebben betaald. Er staat thans
nog open aan prefaillissementsdebiteuren de somma van € 1.971,--. De
opbrengst is grotendeels opgegaan aan aflossing van de debetstand bij de
Rabobank en het saldo dat dan nog resteert komt ten goede van de boedel.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incasso, affactureren, contacten met debiteuren inzake betalingen.
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Incasso, affactureren, contacten met de debiteuren inzake betalingen.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 240.000,00
Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering uit hoofde van verleend krediet. Naar de
stand per 1 mei 2020 bedraagt de bankschuld € 40.441,72.
De bank heeft een boedlekrediet verschaft ad €25.000 dat in de bankstand uit
de vorige regel is verw erkt.

5.2 Leasecontracten
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5.2 Leasecontracten
Niet van toepassing.
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5.3 Beschrijving zekerheden
De bank heeft als zekerheden een 1e pandrecht op alle inventaris (w aaronder
voorraad en voertuigen) alsmede op de debiteuren. Opgemerkt zij dat
Bosserveld mogelijk alleen eigenaar is van de voorraad.
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De bank is in de tussentijds volledig afgelost uit de debiteuren.
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5.4 Separatistenpositie
De bank is separatist.
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De bank heeft geen positie meer aangezien zij is afgelost. De zekerheden
zijn dan ook vrijgevallen.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn beperkte eigendomsvoorbehouden aangemeld. Deze w orden
afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn beperkte rechten van reclame ingeroepen. Deze w orden afgew ikkeld.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
Toelichting
(Nog) niet van toepassing. Mogelijk bij de afw ikkeling van
eigendomsvoorbehouden/reclamerechten.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- inventarisatie positie bank inclusief verificatie zekerheden;
- overleg met bank inz incasso debiteuren;
- overleg met bank over boedelkrediet.

06-05-2020
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Afw ikkelen bancaire positie.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Met toestemming van de rechter-commissaris is de onderneming voortgezet.
Uit hoofde van de voortzetting is gefactureerd €38.602,02 en nog te factureren
een € 30.000. Daarvan is betaald € 9.9.24. Deze omzet dient primair mede ter
aflossing van het boedelkrediet ad € 25.000.
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6.2 Financiële verslaglegging
Omzet reeds gefactureerd:
€
38.602,02
Omzet nog te factureren (na ontvangst inkooporders) (afgerond):
€
30.000,-Totaal omzet:
€
68.602,02
Kosten direct:
€
2.110,41
Saldo opbrengst voortzetting:
€
66.491,61
Hiervan is ontvangen per 4 mei:
€
9.924,00.
Alle bedragen inclusief BTW . Het ontvangen bedrag is verpand ter dekking van
het boedelkrediet ad €25.000.,
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Uiteindelijk is tijdens de voortzetting gefactureerd € 65.808,31 inclusief BTW
w aarvan nog openstaat
€ 2.333,50, zodat is ontvangen €63.474,81. De omzet uit de voortzetting is
daarmee iets lager dan in het 1e verslag becijferd. Dat komt omdat de post
nog te factureren iets is afgenomen. Gerekend op basis van hetgeen is
ontvangen (€63.474,81) en rekening houdende met de directe kosten van de
voortzetting ad
€ 2.110,41 is er reeds thans en positief saldo op de voortzetting ad €
61.364,40.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventariseren opdrachten op opbrengst versus kosten en benodigd tijdpad,
afspraken met opdrachtgevers en leveranciers, overleg met personeel over
inzet.

06-05-2020
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Afw ikkeling en incasso facturatie.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich diverse kandidaten gemeld voor een doorstart. Daarbij w as in
alle gevallen een harde eis dat 1) de machines eigendom zouden w orden van
een doorstarter
en
2) er duidelijkheid zou zijn over de (erfpachtmogelijkheden voor een
doorstarter.
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Ad 1. Hierbij w as en is een groot probleem dat de eigendomspositie van de
activa nog niet duidelijk is.
Ad 2. ook dit vormde een groot probleem omdat de staat geen duidelijkheid
kon geven.
Het is dan ook nog niet tot een doorstart gekomen W el lopen nog gesprekken
over een beperkte activa-transactie zulks met name tot behoud van de
w erkgelegenheid. Omdat die gesprekken nog lopende zijn w orden daar in dit
stadium geen verdere mededelingen over gedaan.
Een doorstart is er niet van gekomen. W el heeft Revisie Bedrijf Zuyd thans
het gebruik van de locatie en de machines. Ik kan hier in deze fase niet meer
over zeggen omdat het overleg hierover nog gaande is.
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6.5 Verantwoording
Zie hierboven bij 6.2.

06-05-2020
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6.6 Opbrengst
€ 68.602,02
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Toelichting
Dit bedrag is nog niet ontvangen maar is naar verw achting de opbrengst. Zie
6.2.
€ 63.474,81
Toelichting
Dit is hetgeen uit de voortzetting daadw erkelijk is ontvangen en is daarom
iets lager dan het bedrag genoemd in het 1e verslag.

6.7 Boedelbijdrage

13-09-2020
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6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

06-05-2020
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Toelichting
Niet van toepassing omdat er w aarschijnlijk een overschot op de aan de bank
verpande debiteuren is.
€ 0,00
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Toelichting
En boedelbijdrage is inderdaad niet meer aan de orde gew eest.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- gesprekken met kandidaten;
- samenstelling biedingsinformatie;
- gesprekken naar aanleiding van biedingen.
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- nader overleg met kandidaten;
- overleg met Alhumeij en Revisie Bedrijf Zuyd alsmede met bank en
belastingdienst.
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7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Aan de deponeringsplicht is voldaan.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing omdat het om samenstellingsverklaringen gaat.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nog niet onderzocht.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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Toelichting
Nog niet onderzocht.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 51.122,58
Toelichting
Dit is opgebouw d uit
1) het boedelkrediet ad € 25.000,--;
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2) de directe boedelschulden uit hoofde van verzekering, nutskosten e.d. ad €
24.177,58;
3) proceskostenveroordeling ad € 1.945,--.
Daar komen nog boedelschulden bij zoals bijvoorbeeld UW V en huur.
€ 259.568,00

13-09-2020
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Toelichting
De mutatie ten opzichte van het vorige verslag is als volgt te verklaren:
1. boedelkrediet is afgelost en zit er niet meer in;
2. UW V heeft haar vordering inmiddels ingediend. Deze bedraagt € 257.623.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 556.758,00

06-05-2020
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Toelichting
Dit betreft loonheffing en omzetbelasting.
Alhumeij Beheer B.V. is overigens voor een deel van deze schuld hoofdelijk
aansprakelijk, aangezien sprake is van een fiscale eenheid voor de
omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

06-05-2020
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Toelichting
Nog niet bekend.
€ 193.121,57
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Toelichting
Het UW V heeft haar vordering intussen aangemeld.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 107,33
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Toelichting
BSGW voor zoveel preferent. Verder nog niet becijferd, Mogelijk w el nog
vorderingen van w erknemers.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
54

06-05-2020
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Toelichting
Volgens de lijst bij de eigen aangifte betroffen dit er 54. Aangemeld zijn er
thans 57.
66
Toelichting
Er zijn thans 66 crediteuren aangemeld.
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 168.571,88

06-05-2020
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Toelichting
Dit bedrag neemt in ieder geval nog toe met de vordering van Alhumeij Beheer
ad € 550.906 per ultimo 2018 (en die nog zal zijn toegenomen uit hoofde van
rente en verplichtingen uit 2019).
€ 265.826,91
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Toelichting
Het aantal en het bedrag van de concurrente crediteuren is toegenomen. Dit
is nog exclusief de vordering van Alhumeij (zie het 1e verslag), die nog niet is
aangemeld.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit faillissement zal naar de stand van het actief op dit moment eindigen
w egens gebrek aan baten. Dat w il zeggen dat er te w einig actief is om zelfs de
boedelschulden (zijnde de schulden vanaf faillissement, met name salaris
curator en UW V ivm ovegenomen loonverplichtingen) te voldoen.
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In de vooruitzichten zijn helaas geen w ijzigingen gekomen. Het ziet er
inderdaad naar uit dat dit faillissement gaat eindigen w egens gebrek aan
baten, dus dat de schuldeisers geen betaling op hun vordering krijgen. Het
actief is zelfs onvoldoende om de kosten van de curator volledig te voldoen.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

06-05-2020
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Inventarisatie, overleg.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
1. Pensioenfonds.
2. Autodesk.
3. Alhumeij c.s.
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Al deze procedures zijn afgew ikkeld.
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9.2 Aard procedures
ad 1. vordering uit hoofde van pensioenpremie;
ad 2. vordering uit hoofde van bew eerde schending van licenties; overigens
ook tegen Alhumeij.
ad 3. vordering aanhangig gemaakt door curator strekkende tot het doen van
eigen aangifte door Alhumeij Beheer in het belang van w erknemers en
crediteuren.

06-05-2020
1

9.3 Stand procedures
Ad 1. Deze is ingetrokken en w ordt aangemeld ter verificatie.
Ad 2. Deze is deels geschorst en deels (voor de tegenvordering) moet de
boedel zich nog uitlaten over overname. Overleg met Autodesk loopt nog.
AD 3. Deze vordering is afgew ezek door de voorzieningenrechter. De boedel is
in de proceskosten veroordeeld.

06-05-2020
1

Ad 2. Deze procedure is zonder betaling over en w eer beëindigd en Autodesk
heeft geen vordering in het faillissement ingediend.

13-09-2020
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Overleg met w ederpartijen, bestuderen procesdossiers, opmaken
processtukken, bijw onen zitting.

06-05-2020
1

Overleg met w ederpartijen.

13-09-2020
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
1. Verder onderzoeken mogelijkheden activatransactie;
2. Onderzoek oorzaken (inclusief onderzoek naar onbehoorlijk bestuur en
paulianeuze transacties). Het feit dat dit onderzocht w ordt betekent niet dat er
aanleiding is om dit aan te nemen. Het w ordt gew oon standaard onderzocht
en dat is nog niet gebeurd.

06-05-2020
1

1. Afw ikkelen overleg inzake activa.
2. Onderzoek oorzaken.

13-09-2020
2

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet te zeggen.

06-05-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
13-3-2021

13-09-2020
2

10.4 Werkzaamheden overig
Redigeren 1e verslag.

06-05-2020
1

Opmaken 2e verslag.

13-09-2020
2

Bijlagen
Bijlagen

