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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V.

02-07-2019
3

Gegevens onderneming
Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 7651
KL Tubbergen aan de Reutummerw eg 18 A, KvK-nummer 06080234

02-07-2019
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Activiteiten onderneming
Het aannemen en uitvoeren van w erken op het gebied van w oningbouw en
burgerlijke
utiliteitsbouw , alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin van
het w oord
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2012

€ 1.449.727,00

Winst en verlies
€ 250.151,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal
€ 2.920.547,00

02-07-2019
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Gemiddeld aantal personeelsleden
23

02-07-2019
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Boedelsaldo
€ 4.266,38

02-07-2019
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Verslagperiode
van
8-3-2018

02-07-2019
3

t/m
1-7-2019
van
2-7-2019

16-04-2020
4

t/m
14-4-2020
van
15-4-2020

18-11-2020
5

t/m
18-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

1 uur 36 min

4

0 uur 42 min

5

0 uur 30 min

totaal

2 uur 48 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Huiskes Exploitatie B.V.

02-07-2019
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1.2 Lopende procedures
Geen.

02-07-2019
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1.3 Verzekeringen
De noodzakelijke risicoverzekeringen zijn gecontinueerd in samenspraak met
en door
Rabobank.

02-07-2019
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1.4 Huur
W ordt als beëindigd beschouw d als per datum faillissement.

02-07-2019
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1.5 Oorzaak faillissement
Conjuncturele oorzaken; gebrek aan opdrachten, te lage marges op
ontvangen opdrachten.

02-07-2019
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
21

02-07-2019
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
26

02-07-2019
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

13-7-2012
totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie, overleg directie, ontslagaanzegging personeel; met UW V de
w erknemersrechten geïnventariseerd.

02-07-2019
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie.

3.3 Bedrijfsmiddelen

02-07-2019
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

zie toelichting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Machinepark executiew aarde € 68.430; onderhandse verkoopw aarde €
129.350. Conform
taxatierapport NTAB d.d. 09-07-2012.

02-07-2019
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Bedrijfsinventaris:
rollend materieel
Verkoopopbrengst:
Bedrijfsinventaris: € 75.203,00
Rollend materieel: € 42.020,00
Boedelbijdrage:
10% over verkoop voorraden en bedrijfsinventaris, 1,5% over verkoop van
eventuele
onroerende zaken.
Opbrengst: € 7.273,38

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Alleen op kantoorinventaris. Verhuurconstructie toegepast.

02-07-2019
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg over lopende w erken, besprekingen met Rabobank.

02-07-2019
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

zie toelichting

€ 4.000,00

totaal

€ 4.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is enige voorraad bouw materialen, onderhandse verkoopw aarde € 4.000.
Onderhanden
w erk; 4 in afbouw zijnde w oningen.
Boedelbijdrage:
10% over opbrengst voorraden, 1,5% over eventuele onroerende zaken.
De boedelbijdrage is verw erkt in het bedrag € 7.273,38.

02-07-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, besprekingen met Rabobank en directie.

02-07-2019
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie toelichting
totaal

Toelichting andere activa
Goodw ill: € 10.000,00
Teruggave UW V: € 4.008,34
Teruggave Belastingdienst: € 197,67
Restitutie Delta Lloyd: € 11.346,03

02-07-2019
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3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie/incasseren van de nodige bedragen.

02-07-2019
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Verpand aan de bank.

€ 96.740,00

€ 0,00

totaal

€ 96.740,00

€ 0,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De Rabobank incasseert de debiteuren zelf.

02-07-2019
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventarisatie.

5. Bank/Zekerheden

02-07-2019
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5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.739.469,22

02-07-2019
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Toelichting vordering van bank(en)
€ 1.739.469,22 (compte joint tezamen met Heton Schilderw erken BV, Multidak
BV en
Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V.)

5.2 Leasecontracten
Geen.

02-07-2019
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5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht op bedrijfsinventaris, voorraden en debiteuren.
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5.4 Separatistenpositie
Rabobank is separatist.

02-07-2019
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
W orden afgew ikkeld 27 juli 2012

02-07-2019
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5.6 Retentierechten
n.v.t.
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5.7 Reclamerechten
W orden afgew ikkeld 27 juli 2012.

02-07-2019
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
10% over opbrengst voorraden, 1,5% over eventuele onroerende zaken.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Inventarisatie; crediteuren aangeschreven en gebeld tot kennisgeving van de
dag van de
eigendomsvoorbehouden; uitvoerige besprekingen met de Rabobank.

02-07-2019
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft een activa-transactie plaatsgevonden met Bouw groep Huiskes.

02-07-2019
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6.2 Financiële verslaglegging
n.v.t.

02-07-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
De directie heeft kenbaar gemaakt dat de zonen van een van de directieleden
bereid zijn activa te w illen overnemen, en de bouw activiteiten w illen
voortzetten, te beginnen met de vier nog af te bouw en w oningen. Daartoe
hebben de zonen Bouw groep Huiskes B.V. i.o. opgericht. Aan curator is een
bieding gedaan op het onderhanden w erk, de goodw ill, bedrijfsinventaris en
voorraden. Met toestemming van de rechter-commissaris is een overeenkomst
tot stand gekomen met Bouw groep Huiskes B.V.
Voor de bedrijfsinventaris, rollend materieel, voorraad en goodw ill is betaald
een bedrag ad € 131.223.
Betaling heeft plaatsgevonden aan respectievelijk Rabobank en boedel. De
afw ikkeling van de overeenkomst met Bouw groep Huiskes BV heeft
plaatsgevonden.

02-07-2019
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Aan voldaan.

02-07-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
Aan voldaan.

02-07-2019
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstellingsverklaringen 2010 en 2011.

02-07-2019
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

02-07-2019
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Niet gebleken.

02-07-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Niet gebleken.

02-07-2019
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Besprekingen met directie; bestudering jaarrekeningen, en auditfile 2012. Door
de
Belastingdienst is een onderzoek ingesteld naar de rekeningcourantverhoudingen tussen de
verschillende vennootschappen en Huiskes Exploitatie B.V. Volgens de
rapportage die aan de
curator is overhandigd, zou Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. een vordering
hebben op
Huiskes Exploitatie B.V. ad € 648.045,00. Door de directie van Bouw bedrijf
Huiskes
Tubbergen B.V. w ordt een bedrag ad € 19.484 erkend. Het resterende bedrag
w ordt betw ist.
De directie van Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. gaat op korte termijn
overleg voeren met de Belastingdienst, dit opdat duidelijk w ordt w elke
rekening-courantvordering er nu w erkelijk is.
De rapportage van de Belastingdienst dateert van 13 juni 2013. De curator
komt te zijner tijd op deze aangelegenheid terug. Zoals in het vorige verslag
staat vermeld, heeft de
Belastingdienst gerapporteerd over de rekening-courantverhoudingen. De
directie van de
gefailleerde onderneming is het met de rapportage van de Belastingdienst niet

02-07-2019
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eens. Het
accountantskantoor Baker Tilly Berk heeft op verzoek van de directie een
nieuw rekening-courantoverzicht opgesteld ten aanzien van bouw bedrijf
Huiskes Tubbergen B.V., Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V., Multidak B.V. en
Heton Schilderw erken B.V. Uit dit
overzicht blijkt dat Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V. een vordering heeft
ad € 171.895,- op Huiskes Exploitatie B.V. De overige vennootschappen
hebben alleen maar schulden. aan Huiskes Exploitatie B.V.
De Belastingdienst moet zich over deze rekening-courantposities nog uitlaten.
Daarnaast kan
een rol spelen de vraag of de vordering van Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen
B.V. op Huiskes
Exploitatie B.V. al of niet is verpand aan de Rabobank. Huiskes Exploitaties B.V.
is niet
gefailleerd.
Op het moment van schrijven van het onderhavige verslag zijn de
besprekingen over de
rekening-courant posities nog steeds gaande. Bij de curator is op 21 juli 2014
een
schikkingsvoorstel binnengekomen gericht aan de belastingdienst. De curator
moet zich over
dit schikkingsvoorstel nog beraden. De curator zal ter zake overleg voeren met
de
belastingdienst en hierop bij de rechter-commissaris terug komen.
De problematiek met betrekking tot de rekening-courantverhoudingen zoals de
Belastingdienst deze heeft geconstateerd en die door de directie w ordt
betw ist, is nog steeds niet opgelost. De curator moet voorlopig een
afw achtende houding aannemen. Er w ordt naar gestreefd dat deze
problematiek over 3 maanden is opgelost.
De problematiek over de rekening-courantverhoudingen is nog steeds niet
opgelost. De
directie betw ist de berekeningen van de Belastingdienst. De directie voert nog
steeds overleg over de berekeningen en komt bij de curator hierop terug.
Gezien deze situatie verw acht de curator over drie maanden nader te kunnen
rapporteren.
Het faillissement van Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. hangt nauw samen
met de
faillissementen Heton Schilderw erken B.V., Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen
B.V. en Multidak
B.V. Op 8 april 2014 heeft de Belastingdienst een onderzoeksrapport
gepubliceerd w aaruit de
nodige rekening-courantverhoudingen blijken. Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen
B.V. heeft
volgens genoemd rapport een vordering op Huiskes Exploitaties B.V. ad €
287.259,-. Huiskes
Exploitaties B.V. is niet in staat van faillissement verklaard. De directie heeft
bezw aar tegen de door de Belastingdienst berekende rekeningcourantverhoudingen. Overleg ter zake is nog gaande. Gezien dit overleg
verzoekt de curator het opvolgende verslag eerst over zes maanden te mogen
indienen.
Op de dagtekening van het schrijven van het onderhavige verslag moet
w orden vastgesteld
dat de kw estie van de rekening-courantverhoudingen nog steeds niet is
opgelost. De curator

zal vooralsnog uitgaan van de door de belastingdienst berekenende rekeningcourantverhoudingen. In het volgende verslag zal hier melding van w orden
gemaakt.
De gefailleerde verschillende vennootschappen betw isten de door de
belastingdienst
vastgestelde rekening-courantverhoudingen. Door de curator zal thans,
middels zijn
kantoorgenoot J.E. van Marle RA nader onderzoek w orden gedaan naar de
verschillende
rekening-courantverhoudingen. In het opvolgende verslag zal hierop w orden
teruggekomen.
De kw estie van de rekening-courant verhoudingen is nog steeds niet opgelost.
De directies
van de verschillende vennootschappen betw isten de rapportage van de
belastingdienst. De
curator ziet zich thans genoodzaakt uitvoerig onderzoek te doen naar de
rekening courant
verhoudingen. Dit onderzoek zal de nodige tijd kosten.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 97.968,68
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 281.913,00

02-07-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 43.635,58

02-07-2019
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8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
103

02-07-2019
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.395.327,98
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventarisatie.

02-07-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Alle w erkzaamheden in dit faillissement zijn tot een einde gekomen. De curator
w acht nog op
de definitieve indiening van de vorderingen door de fiscus. Zodra dit is
geschied, zal tot
afw ikkeling w orden overgegaan.

02-07-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
0,5 tot 1 jaar.

02-07-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Gezien de ingew ikkeldheid alsmede de betw isting van de rekeningcourantverhoudingen moet w orden verw acht dat binnen 3 maanden ter zake
geen duidelijkheid is te verkrijgen. Verzocht w ordt om het eerstvolgende
verslag over 6 maanden te mogen indienen.
Gezien het feit dat de curator nader onderzoek moet doen naar de rekening
courant
verhoudingen w ordt verzocht om het eerst volgende verslag over 6 maanden
te mogen
indienen.
19-07-2017
Zoals uit de vorige verslagen blijkt heeft de belastingdienst gerapporteerd
over de nodige
rekening-courantverhoudingen. Huiskes Exploitatie B.V. (de desbetreffende
debiteur) is
vooralsnog van mening dat de door de fiscus genoemde bedragen niet
kloppen. De curator
heeft thans Huiskes Exploitatie B.V. aangeschreven met de mededeling dat
een eventuele
verjaring w ordt gestuit en dat op relatief korte termijn tot een oplossing
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gekomen moet w orden. Gezien de komende vakantieperiode w ordt verzocht
om het volgende verslag eerst over 6 maanden te mogen indienen.
De curator verzoekt u om het eerstvolgende verslag te mogen indienen over 6
maanden.`
Het faillissement van Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. hangt samen met
het
faillissement van Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V., Multidak B.V. en Heton
Schilderw erken B.V.
De belastingdienst heeft gerapporteerd omtrent de aanw ezige rekeningcourant
verhoudingen. Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V. heeft een vordering op
Huiskes
Exploitatie B.V. (deze vennootschap verkeert niet in staat van faillissement)
van €
162.947,00. Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. heeft een vordering op
Huiskes
Exploitatie B.V. van € 287.259,00.
Huiskes Exploitatie B.V. geeft aan de vorderingen niet te kunnen betalen. De
vorderingen vallen onder het pandrecht van de Rabobank. De curator zal met
de
Rabobank overleg voeren over het incasseren van deze vordering.
W erkzaamheden:
Trachten doorstart te realiseren, afw ikkeling van de eigendomsvoorbehouden.
Nadere
bestudering auditfile. Aangifte art. 29.2 w et OB. In de komende periode zal de
auditfile nader w orden bestudeerd. De aangifte art. 29.2 w et OB zal w orden
uitgevoerd. Het faillissement kan vervolgens w orden afgew ikkeld.
01-07-2019
Zoals in de vorige verslagen vermeld heeft de faillissementsboedel van
Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V. een vordering van € 162.947,00 op
Huiskes Exploitatie B.V.
Daarnaast zou de besloten vennootschap Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V.
een vordering hebben op Huiskes Exploitatie B.V. van € 287.259,00.
De vordering ad € 287.259,00 w ordt door de belastingadviseur van
Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. gemotiveerd betw ist. Deze
belastingadviseur is mr. R.H.M. Loves en J.A.H. Schilderinck van het
accountantskantoor Baker Tilly Berk.
Naar de mening van de curator is de vordering ad € 162.947,00, zijnde een
vordering van Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V. op Huiskes Exploitatie B.V.
niet betw ist.
Ondanks meerdere brieven en besprekingen heeft tot op heden betaling van
het bedrag ad € 162.947,00 niet plaatsgevonden. De curator heeft nu aan de
Rechter-Commissaris toestemming gevraagd om namens de
faillissementsboedel van Afw erkbedrijf W aaijer Tubbergen B.V. het faillissement
aan te vragen van Huiskes Exploitatie B.V.
Het faillissementsrekest is in gereedheid gebracht. De curator w acht de
toestemming van de Rechter-Commissaris af. De curator heeft bij de Rabobank

nog een verzoek neergelegd, inhoudende te berichten hoe hoog de
restantvordering in alle gefailleerde vennootschappen van de Rabobank is. Dit
omdat Huiskes Exploitatie B.V. hoofdelijk aansprakelijk is.
De curator verzoek het eerstvolgende verslag over 6 maanden te mogen
indienen. Als eerder gemeld hangen de faillissementen van Afw erkbedrijf
W aaijer Tubbergen B.V. nauw samen met de faillissementen Heton
Schilderw erken B.V., Multidak B.V. en Bouw bedrijf Huiskes B.V. Het is
verstandig om de faillissementen, met betrekking tot de afw ikkeling gelijk op te
laten lopen.
Conform een rapportage van de belastingdienst d.d. 8 april 2014 zou de
faillissementsboedel van Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. een vordering
hebben op de niet gefailleerde Huiskes Explotaties B.V. van € 287.259,00. Het
is de curator bekend dat Huiskes Exploitaties B.V. deze vordering betw ist.
Omtrent de gronden van de betw isting w il de curator nader overleg voeren
met de accountant/fiscalist van Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. c.q. met de
directie van Huiskes Exploitaties B.V.

16-04-2020
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Voor de goede orde w ordt bericht dat de curator middels schrijven d.d. 7 juli
2017 een eventueel lopende verjaring heeft gestuit. Gezien het voorgaande
kan het faillissement van Bouw bedrijf Huiskes Tubbergen B.V. nog niet w orden
afgew ikkeld. De curator verzoekt dan ook het opvolgende verslag over 6
maanden te mogen indienen immers de komende w eken zal overleg moeizaam
zijn in verband met de coronacrises.
In het onderhavige faillissement heeft de faillissementsboedel van Huiskes
Bouw bedrijf Tubbergen B.V. een betw iste vordering ad € 287.259,00. Als
gezegd w ordt deze vordering betw ist. De curator moet nog steeds overleg
voeren met de fiscalist van Huiskes Exploitatie B.V. over deze betw isting.
Verzocht w ordt om het volgende verslag over 3 maanden in te dienen.

Bijlagen
Bijlagen

18-11-2020
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