Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

16
18-07-2022
F.08/18/236
NL:TZ:0000058502:F001
18-07-2018

R-C
Curator

mr. A.E. Zweers
mr F. Kolkman

Algemene gegevens
Naam onderneming
BvS Bouw Vriezenveen B.V. thans geheten Flevoland Bouw Noord B.V.

21-08-2018
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Gegevens onderneming
Gefailleerde is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BvS
BOUW VRIEZENVEEN B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 08205960, gevestigd en kantoorhoudende te
(7671 DA) Vriezenveen aan de Nijverheidsw eg 29, thans geheten FLEVOLAND
BOUW NOORD B.V., statutair gevestigd te Assen en kantoorhoudende te (1704
RW ) Heerhugow aard aan de Celsiusstraat 32. De vennootschap is opgericht op
19 oktober 2009.
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Activiteiten onderneming
Volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan de
activiteiten uit de aan- en verbouw van w oningen en bedrijfspanden,
w aaronder onder meer begrepen is het verrichten van
installatiew erkzaamheden alsmede holdingdoelstellen en detachering van
personeel.

Financiële gegevens
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 914.076,00

€ -155.736,00

€ 209.226,00

2017

€ 445.568,00

€ -52.065,00

€ 83.771,00

2016

€ 624.509,00

€ -31.918,00

€ 153.450,00

Toelichting financiële gegevens
De curator beschikt over de concept jaarrekening 2017 en de jaarrekeningen
2016 en 2015. Uit die gegevens blijkt het bovenstaande. De curator verw ijst
voor een nadere analyse van de jaarstukken naar de bijlagen bij dit verslag.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
0

21-08-2018
1

Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as er op faillissementsdatum geen
sprake meer van personeel.

Boedelsaldo
€ 150,04

21-08-2018
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Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 21 augustus 2018 €
150,04. Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze
verslagperiode verw ijst de curator naar de uitdraai van telebankieren w elke
als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 12.347,54

04-01-2019
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Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 4 januari 2019 €
12.347,54. Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze
verslagperiode verw ijst de curator naar de uitdraai van telebankieren w elke
als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 21.691,34

01-04-2019
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Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 1 april 2019 € 21.691,34.
Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze
verslagperiode verw ijst de curator naar de uitdraai van telebankieren w elke
als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 22.397,89
Toelichting

26-06-2019
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Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 26 juni 2019 € 22.397,89.
Voor een overzicht van de mutaties op de boedelrekening in deze
verslagperiode verw ijst de curator naar de uitdraai van telebankieren w elke
als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

€ 8.541,36

25-09-2019
5

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 24 september 2019 €
8.541,36.

€ 9.236,36

19-12-2019
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Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 19 december 2019 €
9.236,36.

€ 20.711,82

23-03-2020
7

Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 23 maart 2020 €
20.711,82.

€ 61.417,82

23-06-2020
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Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 23 juni 2020 € 61.417,82.

€ 58.876,82

28-09-2020
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Toelichting
Het saldo op de faillissementsrekening bedraagt per 28 september 2020 €
58.876,82.

€ 58.876,82

10-12-2020
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Toelichting
In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

€ 58.876,82

10-03-2021
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Toelichting
In deze verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden op de
boedelrekening.

€ 50.283,37
Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 21 juli 2021 € 50.283,37.

21-07-2021
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€ 50.283,37

01-11-2021
13

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 1 november 2021 € 50.283,37.

€ 46.768,32

25-01-2022
14

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 25 januari 2022 € 46.768,32.

€ 42.406,78

19-04-2022
15

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 19 april 2022 € 42.406,78.

€ 42.406,78

18-07-2022
16

Toelichting
Het saldo van de boedelrekening bedraagt per 18 juli 2022 € 42.406,78.
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

57 uur 24 min

2

14 uur 43 min

3

22 uur 48 min

4

2 uur 30 min

5

24 uur 12 min

6

7 uur 30 min

7

7 uur 54 min

8

4 uur 0 min

9

1 uur 18 min

10

1 uur 48 min

11

12 uur 30 min

12

5 uur 54 min

13

2 uur 48 min

14

8 uur 12 min

15

9 uur 42 min

16

3 uur 42 min

totaal

186 uur 55 min

Toelichting bestede uren
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Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen
prospectus of jaarrekening. De informatie in dit openbaar verslag is zo
zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar de curator staat niet in voor de
volledigheid en juistheid van het verslag. Mogelijk is dat bepaalde informatie
nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan w orden, of - achterafbijgesteld dient te w orden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit
verslag w eergegeven constateringen en/of de geschetste perspectieven voor
crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten w orden ontleend.

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap. De
vennootschap is opgericht op 19 oktober 2009 onder de naam BvS Duitsland
B.V. De eerste inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel dateert van 21 oktober 2009. Het geplaatst en volgestort
aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt € 18.000,--. De oprichting
van BvS Duitsland B.V. heeft plaats gevonden door BvS Holding B.V. die ook
sinds de oprichting enig aandeelhouder en bestuurder is van de vennootschap.
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Bij akte van statutenw ijziging van 27 juni 2011 is de naam van de
vennootschap gew ijzigd in BvS Bouw Vriezenveen B.V. Bij de akte van
statutenw ijziging van 20 juni 2018 is de naam van de vennootschap gew ijzigd
in Flevoland Bouw Noord B.V. en is tevens de zetel verplaatst naar Assen.
Volgens de meest recente statuten is het doel van de vennootschap de aanen verbouw van w oningen en bedrijfspanden w aaronder ondermeer begrepen
is het verrichten van installatiew erkzaamheden; het oprichten en verw erven
van, het deelnemen in, het samenw erken met, het besturen van, alsmede het
(doen) financieren van andere ondernemingen, in w elke rechtsvorm ook; het
verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken
over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van
anderen; het (doen) verrichten van management-, consultancy-, financiële,
commerciële en technische w erkzaamheden; het verrichten van alle verdere
handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De doelen van de vennootschap sluiten aan bij de doelen zoals die zijn
opgenomen in het handelsregister van de kamer van koophandel. Ook de
feitelijke w erkzaamheden sluiten hierbij aan al w aren die activiteiten op
faillissementsdatum vrijw el gestaakt.
Er is per 1 januari 2011 sprake van een fiscale eenheid omzetbelasting tussen
BvS Bouw Vriezenveen B.V. en BvS Holding B.V.
Voor een overzicht van de organisatiestructuur verw ijst de curator naar het
organigram w elke als bijlage bij dit verslag gevoegd is.

1.2 Lopende procedures
Volgens verklaring van de bestuurder w as er op faillissementsdatum geen
sprake van lopend procedures. Die heeft de curator tot op de verslagdatum
ook niet aangetroffen.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
Omdat de curator is gebleken dat de roerende zaken niet verzekerd w aren
door royement van de lopende polissen w egens w anbetaling heeft de curator
vanaf faillissementsdatum een branddekking afgesloten voor de
bedrijfsmiddelen zoals aanw ezig in het bedrijfspand aan de Nijverheidsw eg 29
te Vriezenveen.
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Voor het overige heeft de curator geen lopende verzekeringen aangetroffen.
De curator heeft in verband met de verkoop van de bedrijfsmiddelen en de
voorraden de voorlopige dekking per 24 augustus 2018 beëindigd.

04-01-2019
2

1.4 Huur
BvS Bouw Vriezenveen B.V. huurt het bedrijfspand aan de Nijverheidsw eg 29
te Vriezenveen van haar moedermaatschappij BvS Holding B.V. Er is geen
sprake van een schriftelijke huurovereenkomst. De meest recente huursom
bedroeg € 625,-- per maand. Er is geen sprake van achterstand in de
huurbetalingen.
De curator heeft de huurovereenkomst met doorlopende machtiging van de
rechter-commissaris per 20 juli 2018 datum opgezegd met inachtneming van
de w ettelijke opzegtermijn.
De vennootschap huurt per 5 juli 2018 een flexruimte in een bedrijvencomplex
aan de Celsiusstraat 32 te Heerhugow aard. De huurovereenkomst is
aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand. De
verschuldigde huur bedraagt € 74,95 per maand. De bestuurder geeft aan
geen gebruik te hebben gemaakt van deze ruimte. De curator heeft de indruk
dat het hier gaat om een postadres w elke vlak voor het uitspreken van het
faillissement is gehuurd en w elke past bij de statutenw ijziging en
zetelverplaatsing.
De curator heeft de huurovereenkomst met doorlopende machtiging van de
rechter-commissaris d.d. 24 juli 2018 per gelijke datum opgezegd met
inachtneming van de w ettelijke opzegtermijn.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens verklaring van de bestuurder w erden er vanaf 2013 hoofdzakelijk
w erkzaamheden uitgevoerd voor verzekeringsmaatschappijen voor de schade
die in het noorden van het land is ontstaan door de gasw inning. Die
w erkzaamheden liepen eind 2014 terug w aarna getracht is ook voor andere
verzekeringsmaatschappijen schadeherstel uit te voeren. Omdat dit niet
w instgevend genoeg w as zijn die activiteiten in 2015 gestaakt.
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Daardoor ontstond er een overschot aan personeel w aarvoor niet snel een
andere w erkgever kon w orden gevonden en w aardoor er in 2016 verlies is
geleden. Volgens de bestuurder heeft hij in 2017 alle zeilen bijgezet om de
situatie te verbeteren maar is dit niet gelukt. Ook het aantrekken van de bouw
in 2018 heeft de situatie niet ten goede kunnen keren. Daarop heeft de
bestuurder besloten de activiteiten te beëindigen.
Het personeel is ongeveer vier w eken voor het faillissement vertrokken naar
andere w erkgevers. De bestuurder heeft op 20 juni 2018 de statuten
aangepast en daarbij de naam en de zetel van de vennootschap gew ijzigd.
Volgens de bestuurder w as dit een laatste poging om de onderneming te
redden.
De vennootschap heeft op 10 juli 2018 een eigen aangifte tot faillietverklaring
heeft ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland. Deze w as op het moment
van het uitspreken van het faillissement door de Rechtbank Overijssel, locatie
Almelo nog niet in behandeling genomen.
Een leverancier van de vennootschap heeft op 14 juli 2018 bij de Rechtbank
Overijssel, locatie Almelo het faillissement aangevraagd w egens onbetaald
gebleven rekeningen. Omdat zow el de naamsw ijziging als de zetelverplaatsing
niet bekend w aren bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft deze het
faillissement op 18 juli 2018 uitgesproken onder de oude naam BvS Bouw
Vriezenveen B.V.
De curator heeft sterk de indruk dat de naamsw ijziging en zetelverplaatsing
alleen hebben plaats gevonden om lokale publiciteit over het faillissement te
voorkomen.
De curator zal onderzoek doen naar de oorzaken w elke hebben geleid tot het
faillissement en zal over de uitkomst van zijn onderzoek in een volgend verslag
berichten.
De curator heeft na onderzoek -buiten het geconstateerde onbehoorlijk
bestuur- geen andere oorzaken aangetroffen w elke hebben geleid tot het
faillissement.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0
Toelichting

21-08-2018
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Volgens verklaring van de bestuurder w as er op faillissementsdatum geen
sprake meer van personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

21-08-2018
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Toelichting
Volgens verklaring van de bestuurder w as er in het jaar voorafgaande aan het
faillissement sprake van vier personeelsleden. De bestuurder is zelf in
loondienst bij BvS Holding B.V.
Uit de administratie blijkt dat er sprake is van een managementovereenkomst
tussen BvS Bouw Vriezenveen B.V. en BvS Holding B.V. De curator heeft de
managementovereenkomst opgevraagd maar nog niet ontvangen. De curator
heeft de managementovereenkomst per faillissementsdatum opgezegd.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

19-7-2018

4

voorw aardelijk ontslag

totaal

4

2.4 Werkzaamheden personeel
Volgens de bestuurder w aren alle personeelsleden enkele w eken voor het
faillissement vertrokken en elders in loondienst getreden. Omdat de curator
geen zekerheid heeft kunnen krijgen over de formele beëindiging van die
arbeidsovereenkomsten heeft de curator met elektronische machtiging van de
rechter-commissaris d.d. 19 juli per gelijke datum het dienstverband met de in
totaal vier personeelsleden voorw aardelijk opgezegd met inachtneming van de
w ettelijke opzegtermijn ex artikel 40 Fw .
De aanzegging van het ontslag heeft plaats gevonden middels een zow el per
aangetekende en per gew one post verzonden brief.
Volgens verklaring van de bestuurder zouden de lonen en het vakantiegeld
niet volledig zijn afgerekend. Het UW V zal zorg dragen voor de inventarisatie
van de loonaanspraken van de personeelsleden.
Overige w erkzaamheden met betrekking tot het personeel:
Inventarisatie (lopende) arbeidsovereenkomsten;
Verzoek toestemming ontslag rechter-commissaris;
Aanzeggen ontslag personeel;
Melding faillissement bij UW V
Opzeggen managementovereenkomst.

3. Activa
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3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing nu BvS Bouw Vriezenveen B.V. de onderneming
exploiteerde uit het gehuurde bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat 29 te
Vriezenveen.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Rollend materieel

€ 4.610,00

€ 0,00

Materieelpoule

€ 6.100,00

€ 0,00

Kantoor- en bedrijfsinventaris

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 16.710,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft op de faillissementsdatum op het bedrijfsadres een
bedrijfsinventaris aangetroffen bestaand uit een kantoor-, w erkplaats- en
magazijninventaris.

21-08-2018
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De curator heeft de bedrijfsmiddelen en voorraden op 23 juli 2018 laten
taxeren door Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam.
De curator heeft in totaal 41 partijen die aan hadden gegeven belangstelling
te hebben voor overname van roerende zaken uitgenodigd om een bieding uit
te brengen op de activa.
Daarnaast heeft de curator op 14 augustus 2018 een kijkmiddag
georganiseerd in het bedrijfspand aan de Nijverheidsw eg 29 te Vriezenveen
om ze de belangstellenden in staat te stellen de te verkopen zaken fysiek te
beoordelen. Van die mogelijkheid hebben 8 partijen gebruik gemaakt.
De sluitingsdatum voor de biedingsprocedure w as 17 augustus 2018 te 14:00
uur. De curator heeft de uitkomst van de biedingsprocedure voorgelegd aan de
rechter-commissaris.
De curator heeft met electronische toestemming van de rechter-commissaris
d.d. 23 augustus 2018 de bedrijfsmiddelen en de voorraden op 24 augustus
2018 verkocht aan FME Management Facilities B.V. voor een bedrag van €
17.285,-- excl. BTW . De curator heeft de koopsom op 27 augustus 2018 op de
faillissementsrekening ontvangen.

04-01-2019
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus maakt aanspraak op het bodemvoorrecht met betrekking tot de
kantoor-, w erkplaats- en de kantine-inventaris.
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De curator zal bij de afw ikkeling van dit faillissement het bodemvoorrecht van
de fiscus zoals vermeld in artikel 21 lid 2 van de Invorderingsw et 1990
respecteren. De opbrengst van de verpande bodemzaken zal tot het bedrag
van de fiscale vordering via de boedel lopen zodat daarop de omslag van de
algemene faillissementskosten van toepassing is.

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
21-08-2018
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Veiligstellen bedrijfsmiddelen;
Inventariseren en controleren activa;
Opdracht tot taxatie van bedrijfsmiddelen;
Aanschrijven belangstellenden;
Opstellen biedingsprocedure;
Organiseren kijkmiddag.

04-01-2019
2

Inventariseren biedingen
Onderhandelen met bieders
Opstellen koopovereenkomst
Afw ikkelen verkoop

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Voorraad materialen

€ 575,00

€ 0,00

totaal

€ 575,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft op faillissementsdatum een beperkte hoeveelheid
bouw materialen aangetroffen. De curator heeft deze voorraden op 23 juli 2018
laten taxeren door Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam. De
voorraden zullen samen met de bedrijfsmiddelen te gelde gemaakt w orden.
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De bestuurder heeft verklaard dat er geen sprake is van onderhanden w erk.
Bij het laatste project - een bouw van een w oning in Almere- is de
overeenkomst op 6 mei 2018 opgezegd door de opdrachtgever w egens het
niet nakomen van gemaakte afspraken.
De curator heeft de voorraden als onderdeel van de activaovereenkomst met
elektronische toestemming van de rechter-commissaris d.d. 23 augustus 2018
op 24 augustus 2018 verkocht voor een bedrag van € 575,-- en de koopsom
als onderdeel van de gehele koopsom op 27 augustus 2018 op de
faillissementsrekening ontvangen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

04-01-2019
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
21-08-2018
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Veiligstellen voorraden;
Onderzoek en veiligstellen voorraden;
Onderzoek bestaan en omvang onderhanden w erk;
Opdracht tot taxatie van voorraden;
Aanschrijven belangstellenden;
Opstellen biedingsprocedure;
Organiseren kijkmiddag;
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Inventariseren biedingen
Onderhandelen met bieders
Opstellen koopovereenkomst
Afw ikkelen verkoop

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Vordering RC BvS Holding B.V.

€ 10.382,04

€ 0,00

totaal

€ 10.382,04

€ 0,00

Saldo G-rekening

Toelichting andere activa

Toelichting andere activa
Gefailleerde houdt een zogenaamde "G-rekening" bij de Rabobank w elke
verpand is aan de belastingdienst. De rekening vertoont op
faillissementsdatum een saldo van € 0,75. De curator heeft de fiscus verzocht
tot uitw inning van het saldo over te gaan en ter zake een afrekening op te
stellen. Na de afboeking zal de curator de rekening laten opheffen.
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Volgens de grootboekrekening 2018 heeft BvS Bouw Vriezenveen B.V. een
vordering in rekening-courant op BvS Holding B.V. tot een bedrag van €
22.463,62. Dit saldo komt tot een bedrag van € 13.309,49 voort uit het 30 juni
2018 administratief overboeken van de vordering op de bestuurder de heer B.
Van Stipriaan.
De curator merkt deze handeling aan als paulianeus en verw ijst ter zake naar
hetgeen hierover is vermeld in hoofdstuk 7.6 van dit verslag.
De curator heeft BvS Holding B.V. aangeschreven tot betaling van het restant
van de rekening courantvordering (een bedrag van € 9.154,13).
De curator heeft op 24 september 2018 en 4 september 2018 tw ee betalingen
van elk € 1.440,-- ontvangen op de faillissementsrekening van een voormalige
opdrachtgever van BVS Bouw Vriezenveen B.V. De betreffende opdrachtgever
verzoekt om terugbetaling van die bedragen. De curator heeft zich met
instemming van de rechter-commissaris op het standpunt gesteld dat de
betalingen in de boedel vallen omdat er geen sprake is van een onmiskenbare
vergissing en heeft het verzoek tot terugbetaling afgew ezen.

04-01-2019
2

BVS Holding B.V. heeft niet voldaan aan het verzoek en de sommatie van de
curator om het openstaande bedrag inzake de rekening-courant te voldoen.
De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.
BvS Holding B.V. erkend de vordering ad € 10.382,04 van de boedel op de
holding. BvS Holding B.V. heeft een betalingsregeling met de curator getroffen.
BvS Holding B.V. zal de vordering in tien w ekelijkse termijnen betalen. Tot op
heden is € 9.343,80 door BvS Holding B.V. aan de boedel betaald.

01-04-2019
3

Op 8 april 2019 heeft BvS Holding B.V. de laatste betaling inzake de
betalingsregeling gedaan. Hiermee is de vordering van de boedel op BvS
Holding B.V. voldaan.

26-06-2019
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Onderzoek bestaan en omvang andere activa;
Fiscus verzoek afw ikkelen G-rekening;
Onderzoek vordering RC BvS Holding;
Onderzoek vordering Dhr. Van Stipriaan;
Aanschrijven BvS Holding B.V. tot betaling.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

21-08-2018
1

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Saldo openstaande debiteuren

€ 24.970,79

€ 150,04

€ 0,00

totaal

€ 24.970,79

€ 150,04

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Het saldo van de openstaande debiteuren bedroeg volgens de administratie
€ 24.970,79 bestaande uit 5 debiteuren.

21-08-2018
1

De curator is met de bank overeengekomen de inning van de debiteuren ter
hand te nemen. De curator heeft de debiteuren ter zake tot betaling
aangeschreven. Tot op de verslagdatum is op de faillissementsrekening in
totaal € 150,04 ontvangen.
Tw ee debiteuren met een totaal openstaand factuurbedrag van € 21.968,94
betw isten de openstaande facturen en stellen een tegenvordering te hebben
die hoger is dan de openstaande facturen nu de door BvS Bouw Vriezenveen
uitgevoerde w erkzaamheden niet of niet naar behoren zijn uitgevoerd. De
curator heeft ter zake stukken opgevraagd en zal de verw eren na ontvangt
nader beoordelen.
Tw ee debiteuren menen een tegenvordering te hebben op BVS Bouw
Vriezenveen B.V. nu de door de vennootschap uitgevoerde opdrachten niet
volledig of niet naar behoren zouden zijn afgerond. De curator heeft de
rechter-commissaris ter zake van deze debiteuren en de overige debiteuren
een voorstel gedaan.

04-01-2019
2

Een debiteur met een openstaand bedrag van € 200,-- heeft deze op 28
december 2018 geheel voldaan.
De curator heeft met elektronische toestemming van de rechter-commissaris,
één van de debiteuren afgeboekt. Bij de andere debiteur heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris een bouw kundig expert
ingeschakeld. De uitkomst hiervan zal de curator in het volgende verslag
vermelden.

01-04-2019
3

De bouw kundig expert heeft de curator bericht dat hij in w eek 26 een afspraak
heeft met de betreffende debiteur. De uitkomst hiervan zal de curator in het
volgende verslag vermelden.

26-06-2019
4

De bouw kundig expert heeft een bezoek afgelegd bij de debiteur en de
situatie ter plaatse opgenomen. Hij is nog in afw achting van onderbouw ende
stukken. De verw achting is dat hij in de komende verslagperiode een
rapportage omtrent zijn bevindingen aan de curator zal uitbrengen.

25-09-2019
5

De curator heeft de bouw kundig expert meerdere malen verzocht het rapport
aan te leveren. Dit heeft de expert tot op heden nagelaten. De curator heeft
besloten een ander bouw kundig expert in te schakelen die nogmaals de
situatie ter plaatse zal opnemen.

19-12-2019
6

De curator heeft een andere bouw kundig expert benaderd en deze verzocht
om op basis van de beschikbare stukken een offerte uit te brengen voor het
bouw kundig beoordelen van het geschil. Zodra deze is ontvangen zal de
curator de rechter-commissaris een voorstel doen.

23-03-2020
7

De curator heeft een offerte van de bouw kundig expert ontvangen. De curator
is van mening dat deze te hoog is in verhouding tot de uit te voeren

23-06-2020
8

w erkzaamheden en heeft de bouw kundig expert verzocht deze te verlagen. De
bouw kundig expert is niet van plan de offerte te verlagen. Om die reden heeft
de curator de opdracht niet verstrekt aan de betreffende bouw kundig expert.
De curator is bezig een ander bouw kundig expert te vinden.
Het is tot op heden de curator nog niet gelukt een bouw kundig expert te
vinden met een tarief dat in verhouding staat tot de vordering. De curator is
thans bezig een geschikte bouw kundig expert te vinden.

28-09-2020
9

De curator heeft de kw estie met betrekking tot de laatste debiteur nader
onderzocht en de rechter-commissaris ter zake een voorstel gedaan.

10-12-2020
10

De curator heeft de debiteur -met instemming van de rechter-commissaris- een
voorstel gedaan deze kw estie te schikken middels een minnelijke regeling. De
curator is nog in afw achting van de reactie van de debiteur.

10-03-2021
11

De curator heeft de rechter-commissaris afzonderlijk over deze kw estie
geïnformeerd. Over de voortgang zal de curator in het volgende verslag nader
berichten.

21-07-2021
12

De curator heeft de debiteur nogmaals in de gelegenheid gesteld om te
reageren op het voorstel van de curator. De debiteur heeft tot op heden niet
gereageerd. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een voorstel
gedaan.

01-11-2021
13

De curator heeft op 2 november 2021 machtiging verkregen van de rechtercommissaris om de procedure te voeren. De curator heeft op 20 januari 2022
de dagvaarding in concept voorgelegd aan de rechter-commissaris.

25-01-2022
14

Op 16 maart 2022 is de dagvaarding uitgebracht aan de debiteur. De zaak
stond op de rol van 30 maart 2022. op 22 maart 2022 is er alsnog mondeling
een minnelijke regeling tussen partijen overeengekomen. Deze houdt in dat de
debiteur tegen finale kw ijting een bedrag van € 14.000,-- aan de boedel zal
betalen in 14 maandelijkse termijnen van € 1.000,--. Op 23 maart 2022 heeft
de curator het concept vaststellingsovereenkomst voorgelegd aan de rechtercommissaris, w elke door de rechter-commissaris is goedgekeurd. De debiteur
heeft op 25 maart 2022 besloten de overeenkomst niet te tekenen en heeft
een substantieel lager voorstel gedaan. De curator heeft de debiteur bericht
dat zijn aanbod is komen te vervallen en dat hij de procedure zal voortzetten
en de oorspronkelijke hoofdsom vermeerderd met alle renten en kosten zal
vorderen. De zaak staat thans op de rol van 11 mei 2022 voor conclusie van
antw oord aan de zijde van de debiteur.

19-04-2022
15

Op 8 juni 2022 is conclusie van antw oord zijdens de debiteur ingediend. Op
29 augustus 2022 zal de mondelinge behandeling plaatsvinden bij de
rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere.

18-07-2022
16

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Inventariseren en controleren omvang debiteurenportefeuille;
Overleg met pandhouder inzake inning;
Aanschrijven debiteuren;
Verw erken ontvangen betalingen.

21-08-2018
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 3.359,44

21-08-2018
1

Toelichting vordering van bank(en)
De Rabobank heeft een vordering ingediend uit hoofde van een door haar
verstrekt bankgarantie voor een leverancier van bouw materialen van BvS
Bouw Vriezenveen B.V. tot een bedrag van € 3.240,86 en een vordering
w egens een debetsaldo in rekening-courant van € 11,58.
Daarnaast is BvS Bouw Vriezenveen B.V. mede-debiteur voor een door de
Rabobank in 2012 aan BvS Holding B.V. verstrekte lening met een
oorspronkelijke hoofdsom van € 385.000,-- en een thans nog openstaand
bedrag van € 101.991,34.

5.2 Leasecontracten
De curator heeft financial leaseovereenkomsten aangetroffen inzake tw ee
Volksw agen Crafter bedrijfsauto's. Die contracten zijn kort voor het
faillissement overgezet naar de moedermaatschappij BvS Holding B.V. De
curator heeft de beide auto's laten taxeren en de rechter-commissaris ter zake
een voorstel gedaan.

21-08-2018
1

Met instemming van de rechter-commissaris heeft de curator besloten deze
kw estie verder te laten rusten.

04-01-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Ter meerdere zekerheid van de voldoening van de door haar verstrekte
financieringen heeft de Rabobank de volgende zekerheden bedongen:

21-08-2018
1

• Pandrecht op voorraden;
• Pandrecht op de bedrijfsinventaris;
• Pandrecht op vorderingen.
Daarnaast is er een borgstelling afgegeven door de heer B. Van Stipriaan tot
een bedrag van € 100.000,--.

5.4 Separatistenpositie
De Rabobank claimt separatist te zijn voor w at betreft de bedrijfsinventaris, de
voorraden, en de vorderingen. Verpanding van de voorraden, de
bedrijfsinventaris en de vorderingen heeft plaats gevonden middels een op 8
juli 2016 geregistreerde pandakte.
Ook heeft de curator de op 17 juli 2018 geregistreerde pandakte inzake de
verpanding van de debiteuren ontvangen.
De curator erkent de aanspraken van de Rabobank op de separatistenpositie
w at betreft de voorraden, de bedrijfsinventaris en de vorderingen.
De curator heeft de Rabobank w el de uitw inningsvolgorde van haar

21-08-2018
1

zekerheden bevestigd nu BvS Bouw Vriezenveen B.V. mede debiteur is van een
aan BvS Holding verstrekte lening. Kort samengevat stelt de curator dat de
Rabobank eerst haar zekerheden inzake de aan BvS Holding B.V. in eigendom
behorende onroerende zaak dient uit te w innen en daarna zich voor het
restant tot de boedel kan w enden.
De curator heeft tegenover de Rabobank nogmaals uitvoerig zijn standpunt
met betrekking tot de volgorde van de uitw inning van de zekerheden
uiteengezet. De curator is nog in afw achting van een reactie van de Rabobank.

10-03-2021
11

De curator heeft de Rabobank op 24 maart 2021 bericht dat deze de vordering
van de Rabobank betw ist. De Rabobank dient eerst haar zekerheden uit te
w innen bij BvS Holding B.V., alvorens zich tot de boedel van BvS Bouw
Vriezenveen B.V. kan w enden indien er een restant vordering zou zijn. De
Rabobank heeft op 9 april 2021 aangegeven het standpunt van de curator niet
te delen.

21-07-2021
12

De curator heeft zijn standpunt inzake de uitw inningsvolgorde schriftelijk nader
onderbouw d en de Rabobank bericht dat hij persisteert in zijn standpunt en
om die reden de restantvordering van de Rabobank heeft geplaats op de lijst
van betw iste schuldvorderingen.
De curator heeft op 4 oktober 2021 BvS Holding B.V. gesommeerd de schuld
aan de Rabobank uiterlijk 18 oktober 2021 af te lossen en gelijktijdig
bew ijsstukken van de aflossing te verstrekken aan de curator. BvS Holding
heeft op 15 oktober 2021 aangegeven uiterlijk tw ee w eken schriftelijk te
reageren. De curator heeft nog geen schriftelijke reactie ontvangen.

01-11-2021
13

Op 27 oktober 2021 heeft de Rabobank gereageerd op het standpunt van de
curator. De Rabobank geeft aan het standpunt van de curator w ederom niet te
delen en verzoekt de curator de vordering op de lijst van erkende crediteuren
te plaatsen. Tevens verzoekt de Rabobank het bedrag uit hoofde van de door
de curator uitgew onnen, aan de Rabobank verpande zekerheden over te
boeken naar de Rabobank.
BvS Holding B.V. heeft op 19 november 2021 gereageerd op de sommatie van
4 oktober 2021. Deze geeft aan dat conform de getekende Financiële
overeenkomst met de Rabobank het niet mogelijk is de Holding aan te
spreken. BvS Holding B.V. verw ijst de curator terug naar de Rabobank.

25-01-2022
14

De curator heeft de reactie van de Rabobank beoordeeld en hij heeft op 23
december 2021 de Rabobank bericht dat de reactie geen nieuw licht op de
zaak w erpt en dat de curator bij zijn eerder ingenomen standpunt blijft.
De curator heeft op 28 juni 2022 BvS Holding B.V. bericht dat haar stelling
niet juist is. BvS Holding B.V. heeft immers tezamen met BvS Bouw
Vriezenveen B.V. een overeenkomst van geldlening gesloten met de
Rabobank. De curator heeft in dezelfde brief BvS Holding B.V. gesommeerd de
schuld aan de Rabobank uiterlijk 15 juli 2022 af te lossen en gelijktijdig
bew ijsstukken van de aflossing te verstrekken aan de curator. Op 13 juli
2022 heeft BvS Holding B.V. bericht dat deze de w eek erop een afspraak met
de accountant heeft en aansluitend daarop zal BvS Holding B.V. inhoudelijk
reageren op de brief van de curator van 28 juni 2022.

5.5 Eigendomsvoorbehoud

18-07-2022
16

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud.

21-08-2018
1

5.6 Retentierechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op
retentierecht.

21-08-2018
1

5.7 Reclamerechten
Tot op de verslagdatum heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op het
recht van reclame.

21-08-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
De Rabobank heeft zich pas gemeld als separatist nadat zij een bankgarantie
heeft moeten uitbetalen. Op dat moment had de curator de inning van de
debiteuren reeds ter hand genomen en ook de verkoopactiviteiten van de
bedrijfsmiddelen reeds opgestart.
De curator heeft de Rabobank een boedelbijdrage voorgesteld van 20 % voor
w at betreft de verkoop van de bedrijfsmiddelen en 10 % voor w at betreft de
inning van de debiteuren. Tevens heeft de curator een voorstel gedaan met
betrekkingen tot de w ijze en volgorde van uitw inning.

€ 0,00

19-12-2019
6

Toelichting
De Rabobank is akkoord gegaan met de voorstellen van de curator met
betrekking tot de boedelbijdragen van 10% en 20%. De Rabobank is niet
akkoord gegaan met de door de curator voorgestelde volgorde van de
uitw inning.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Beoordelen hoogte vordering;
beoordelen bedongen zekerheden;
Beoordelen separatistenpositie;
Overleg (hoogte) boedelbijdrage;
Overleg w ijze en volgorde uitw inning zekerheden;
Onderzoek leaseovereenkomsten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming

21-08-2018
1

Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
W egens het ontbreken van lopende opdrachten of onderhanden w erk en gelet
op het feit dat geen personeel meer in dienst w as kon er van het voorzetten
van de onderneming geen sprake zijn.

21-08-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De bestuurder heeft de curator bericht geen doorstart van de onderneming te
w illen realiseren.

21-08-2018
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Op faillissementsdatum heeft de curator een tot eind juni 2018 bijgew erkte
administratie aangetroffen w elke in eigen beheer w erd bijgehouden door de
bestuurder en zijn echtgenote. De loonadministratie is ondergebracht bij een
extern bureau.

21-08-2018
1

De curator heeft van de bestuurder een groot deel van de geautomatiseerde
administratie ontvangen. Een deel ontbreekt nog. Die administratie w erd
online gevoerd en het boekhoudprogramma is geblokkeerd w egens
w anbetaling. Inmiddels is het verzoek gedaan die administratie te
deblokkeren. Ook heeft de curator een beperkt deel van de fysieke
administratie ingenomen ten behoeve van zijn w erkzaamheden.
Na ontvangst van de nog ontbrekende delen van de geautomatiseerde
administratie zal de curator zijn onderzoek naar de boekhoudplicht voorzetten.
Ondanks herhaaldelijke toezeggingen heeft de bestuurder de ontbrekende
administratie niet aangeleverd. De curator stelt zich derhalve op het standpunt
dat niet aan de boekhoudplicht is voldaan.

04-01-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
Op 30 juni 2017 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar 2015
bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 28 juni 2017 definitief
zou zijn vastgesteld.

21-08-2018
1

Op 7 december 2015 heeft de vennootschap haar jaarrekening over het jaar
2014 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd w elke op 4 december 2015
definitief zou zijn vastgesteld.
Over het jaar 2016 heeft de vennootschap geen jaarrekening gepubliceerd
terw ijl de termijn voor publicatie inmiddels is verstreken.
De curator concludeert dat over de jaren 2015 en 2016 niet aan de
publicatieplicht is voldaan en heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gezien de omvang van de onderneming is er geen goedkeurende verklaring
vereist. De accountant heeft w el een samenstellingsverklaring afgegeven voor
de jaarrekeningen over de jaren 2014 tot en met 2016.

21-08-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het bij de oprichting geplaatst aandelenkapitaal bedraagt € 18.000,-- verdeeld
in 180 aandelen van elk € 100,--. Blijkens de oprichtingsakte heeft de
volstorting plaats gevonden in contanten. Nader onderzoek naar de
volstoringsplicht is niet zinvol nu een eventuele vordering uit het niet voldoen
aan die verplichting inmiddels is verjaard.

21-08-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

21-08-2018
1

Toelichting
De curator is van mening dat hij meerdere zaken heeft geconstateerd w elke
w ijzen op onbehoorlijk bestuur en heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.

Toelichting

04-01-2019
2

De curator heeft de heer van Stipriaan op 5 september 2018 hoofdelijk
aansprakelijk gesteld voor het deficit in dit faillissement w egens de schending
van de openbaarmakingsplicht. De curator zal de gronden van de
aansprakelijkstelling aanvullen met het feit dat niet aan de boekhoudplicht is
voldaan. De curator zal de gronden van de aansprakelijkstelling ook aanvullen
met het feit dat hij van mening is dat de heer Van Stipriaan de verliesgevende
onderneming te lang heeft voorgezet.
De heer van Stipriaan heeft inhoudelijk verw eer gevoerd tegen de
aansprakelijkstelling. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake een
voorstel gedaan.

Ja

01-04-2019
3

Toelichting
De curator heeft toestemming verkregen om de heer Van Stipriaan te
dagvaarden om zijn aansprakelijkheid in rechte vast te doen stellen.

Ja
Toelichting
De curator verw ijst ter zake naar hetgeen is vermeld onder hoofdstuk 9 van dit
verslag.

7.6 Paulianeus handelen

25-09-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting

21-08-2018
1

De curator heeft na onderzoek geconstateerd dat BvS Bouw Vriezenveen B.V.
per 30 juni 2018 een vordering had op haar bestuurder, de heer Van Stipriaan
tot een bedrag van € 13.309,49. Per genoemde datum is die vordering
administratief overgeboekt naar de rekening-courantverhouding met BvS
Holding B.V. w aardoor deze de schuldenaar w ordt van die vordering.
De curator is van mening dat deze transactie paulianeus is een heeft deze
vernietigd op grond van art 42 jo. art 43 FW . en de heer van Stipriaan
aangeschreven tot betaling van het genoemde bedrag.

Ja

04-01-2019
2

Toelichting
De heer Van Stipriaan heeft het openstaande bedrag ad € 13.309,49 ondanks
een sommatie niet voldaan. De curator heeft de rechter-commissaris ter zake
een voorstel gedaan.

Ja

01-04-2019
3

Toelichting
De curator heeft elektronische toestemming verkregen om de heer Van
Stipriaan in rechte te betrekken.

Ja

25-09-2019
5

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek boekhoudplicht;
Onderzoek deponeringsplicht;
Onderzoek volstortingsplicht;
Onderzoek onbehoorlijk bestuur;
Onderzoek paulianeus handelen;
Vernietigen paulianeuze transactie.

Aansprakelijk stellen bestuurder
Nader onderzoek boekhoudplicht

21-08-2018
1

04-01-2019
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 1.276,55

21-08-2018
1

Toelichting
De curator heeft van Troostw ijk W aarderingen & Advies B.V. te Amsterdam een
nota ontvangen voor de taxatie van de bedrijfsmiddelen en de voorraden tot
een bedrag van € 907,50 incl. BTW .
De curator heeft van RAB Rijssen B.V. een nota ontvangen voor de afgesloten
brandverzekering tot een bedrag van € 308,55.
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op de
verslagdatum € 60,50 incl. BTW .

€ 90,75

04-01-2019
2

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 4
januari 2019 € 60,50 incl. BTW .
De curator heeft met elektronische toestemming van de rechter-commissaris
d.d. 28 augustus 2018 de nota van Troostw ijk W aarderingen & Advies inzake
de taxatie ad € 907,50 op 29 augustus 2018 vanaf de faillissementsrekening
voldaan.

€ 96,80

01-04-2019
3

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 1
april 2019 € 96,80 incl. BTW .

€ 99,83

25-09-2019
5

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 24
september 2019 € 99,83 incl. BTW .

€ 102,85

19-12-2019
6

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 19
december 2019 € 102,85 incl. BTW .

€ 111,93

23-03-2020

Toelichting

7

In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 23
maart 2020 € 111,93 incl. BTW .

€ 114,95

21-07-2021
12

Toelichting
In dit faillissement bedragen de kosten voor het gebruik van het online
programma van Claimsagent voor het verw erken van de vorderingen tot op 21
juli 2021 € 114,95 incl. BTW .

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 153.530,00

21-08-2018
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft een vordering ingediend ter zake van onbetaald
gebleven naheffingsaanslagen loonheffing over de periode 2016 tot en met
2018 tot een totaalbedrag van € € 153.530,-- incl. kosten en rente en daarbij
aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art 21 Invorderingsw et.

€ 177.350,00

04-01-2019
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft een aanvullende vordering ingediend voor diverse
onbetaald gebleven aanslagen loonheffing tot een totaalbedrag van € 23.820,-. De totale vordering van de fiscus komt daarmee op € 177.350,--.

€ 172.267,00

01-04-2019
3

Toelichting
De Belastingdienst heeft haar vorderingen aangepast. De totale vordering van
de fiscus komt daarmee op € 172.267,00.

€ 250.461,00
Toelichting
De Belastingdienst heeft aanvullende vorderingen ingediend. De totale
vordering van de fiscus komt daarmee op € 250.461,00.

8.3 Pref. vord. UWV

23-03-2020
7

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

21-08-2018
1

Toelichting
Tot op de verslagdatum heeft het UW V nog geen vordering ingediend voor de
door haar overgenomen loondoorbetalingsverplichting na faillissementsdatum.

€ 40.321,03

01-04-2019
3

Toelichting
Het UW V heeft een vordering ingediend voor de door haar overgenomen
loonverplichtingen na faillissementsdatum en maakt daarbij aanspraak op
preferentie op grond van art 3:284 BW .

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.113,58

21-08-2018
1

Toelichting
De aanvrager van het faillissement heeft een vordering ingediend voor de
kosten van de faillissementsaanvraag ad € 2.113,58 en daarbij aanspraak
gemaakt op preferentie op grond van art 3:288 sub a BW .

€ 3.702,63
Toelichting
De heer Huiskes heeft een vordering ingediend uit hoofde van vakantiegeld
(w aarvan de betaling niet is overgenomen door het UW V) tot een bedrag van
€ 1.589,05 en daarbij aanspraak gemaakt op preferentie op grond van art
3:284 BW .

8.5 Aantal concurrente crediteuren

04-01-2019
2

8.5 Aantal concurrente crediteuren
18

21-08-2018
1

Toelichting
Op de faillissementsdatum heeft de curator een crediteurenlijst ontvangen met
28 crediteuren en een totaal openstaand saldo van € 62.893,36.
Tot op de verslagdatum hebben in totaal 18 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

25

04-01-2019
2

Toelichting
Tot op 4 januari 2019 hebben in totaal 25 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

26

01-04-2019
3

Toelichting
Tot op 1 april 2019 hebben in totaal 26 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

27

25-09-2019
5

Toelichting
Tot op 24 september 2019 hebben in totaal 27 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

28

19-12-2019
6

Toelichting
Tot op 19 december 2019 hebben in totaal 28 concurrente crediteuren hun
vorderingen ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 110.118,88

21-08-2018
1

Toelichting
In het faillissement zijn tot op de verslagdatum door de 18 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 110.118,88.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.

€ 156.548,15
Toelichting

04-01-2019
2

In het faillissement zijn tot op 4 januari 2019 door de 25 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 156.548,15.
De ingediende vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder
inhoudelijke beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende
concurrente schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden
op het moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan
concurrente crediteuren te verw achten is.

€ 143.053,30

01-04-2019
3

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 1 april 2019 door de 26 concurrente crediteuren
vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 143.053,30. De ingediende
vorderingen zijn allen, uit efficiency overw egingen, zonder inhoudelijke
beoordeling geplaatst op de lijst der voorlopige erkende concurrente
schuldvorderingen. Een inhoudelijke beoordeling zal plaatsvinden op het
moment dat duidelijk is dat er mogelijkerw ijs een uitkering aan concurrente
crediteuren te verw achten is.

€ 159.789,02

25-09-2019
5

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 24 september 2019 door de 27 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 159.789,02.

€ 229.789,02

19-12-2019
6

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 19 december 2019 door de 28 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 159.789,02.

€ 229.789,02

10-03-2021
11

Toelichting
In het faillissement zijn tot op 19 december 2019 door de 28 concurrente
crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 229.789,02.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de w ijze van
afw ikkeling van dit faillissement.

21-08-2018
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Inventariseren crediteuren;
Aanschrijven crediteuren;
Verw erken en bevestigen ingediende vorderingen.

21-08-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

BVS Holding B.V. en de heer B.J. van Stipriaan.

25-09-2019
5

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

Aansprakelijkstelling inzake onbehoorlijk bestuur.

25-09-2019
5

9.3 Stand procedures

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

De curator heeft met verlof van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel, locatie Almelo van 23 juli 2019 op 29 augustus 2019 beslagen laten
leggen op onroerende zaken roerende zaken en beslag onder derden om zijn
vordering uit hoofde van de bestuurdersaansprakelijkheid zeker te stellen.

25-09-2019
5

De dagvaarding tegen BVS Holding B.V. en de heer Van Stipriaan is op 12
september aangebracht voor de rol van 9 oktober 2019.
Op 4 november 2019 heeft de advocaat namens de heer Van Stipriaan een
voorstel gedaan. Deze is door de curator afgew ezen. Op 6 november 2019 is
het verstekvonnis gew ezen. Deze heeft de curator laten betekenen in
persoon. Op 13 november 2019 heeft de advocaat van de heer Van Stipriaan
een nieuw voorstel gedaan. De curator heeft het voorstel met het advies voor
enkele aanpassingen van de voorw aarden voorgelegd aan de rechtercommissaris. De rechter-commissaris heeft het voorstel goedgekeurd en de
curator zal op korte termijn een vaststellingsovereenkomst ter goedkeuring
voorleggen aan de rechter-commissaris.

19-12-2019
6

In de tussentijd heeft de advocaat van de heer Van Stipriaan een
verzetdagvaarding uitgebracht voor de rolzitting van 9 juni 2020.
De vaststellingsovereenkomst is op 14 januari 2020 door de rechtercommissaris goedgekeurd en op 28 januari 2020 door partijen ondertekend.
De beslagen onder de Rabobank, de huurder en de personenauto zijn op 29
januari 2020 opgeheven. Tevens zijn de beslagen op de onroerende zaken met uitzondering van de w oning in Enschede- op 30 januari 2020 doorgehaald.

23-03-2020
7

Ter zake van de overeenkomst is op 29 januari 2020 de eerste termijn van €
10.000,-- ontvangen en op 24 februari 2020 de tw eede termijn van € 20.000,-. De derde termijn vervalt op 28 juli 2020.
Op 22 juni 2020 is de derde en laatste termijn van € 45.000,-- op de
faillissementsrekening ontvangen. Hiermee is de kw estie afgehandeld.

23-06-2020
8

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

Opstellen beslagrekest
Leggen van beslagen
Opstellen dagvaarding
Uit laten brengen dagvaarding

10. Overig
10.1 Plan van aanpak

21-08-2018
1
25-09-2019
5

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

21-08-2018
1

1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 6 uren)
2. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(1 maand en 10 uren)
3. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
4. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.5)
(1 maand en 1 uur)
5. Afw ikkelen G-rekening (hoofdstuk 3.8)
( 1 maand en 1 uur)
6. Innen vordering op BvS Holding B.V. (hoofdstuk 3.8)
( 3 maanden en 6 uren)
7. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
8. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)
9. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 6 uren)
10. Afw ikkelen gevolgen niet voldoen deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2)
(3 maanden en 8 uren)
11. Afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
( 6 maanden en 20 uren)
12. Afhandelen en nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
( 3 maanden en 8 uren)

04-01-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Onderzoek oorzaak faillissement (hoofdstuk 1.5)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
2. Te gelde maken bedrijfsmiddelen (hoofdstuk 3.3)
(1 maand en 10 uren) (afgew ikkeld)
3. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
4. Te gelde maken voorraden (hoofdstuk 3.5)
(1 maand en 1 uur) (afgew ikkeld)
5. Afw ikkelen G-rekening (hoofdstuk 3.8)
( 1 maand en 1 uur) (afgew ikkeld)
6. Innen vordering op BvS Holding B.V. (hoofdstuk 3.8)
( 3 maanden en 6 uren)
7. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
8. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)
9. Onderzoek boekhoudplicht (hoofdstuk 7.1)
(3 maanden en 6 uren) (afgew ikkeld)
10. Afw ikkelen gevolgen niet voldoen deponeringsplicht (hoofdstuk 7.2)
(3 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)
11. Afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5)
( 6 maanden en 20 uren)

04-01-2019
2

12. Afhandelen en nader onderzoek paulianeuze transacties (hoofdstuk 7.6)
( 3 maanden en 8 uren) (afgew ikkeld)

01-04-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

01-04-2019
3

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4) (12 maanden en 2
uren)
2. Innen vordering op BvS Holding B.V. (hoofdstuk 3.8) ( 3 maanden en 6
uren)
3. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) (3 maanden en 6 uren)
4. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8) (1
maand en 3 uren)
5. Afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en
20 uren)

26-06-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

26-06-2019
4

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4) (12 maanden en 2
uren)
2. Innen vordering op BvS Holding B.V. (hoofdstuk 3.8) ( 3 maanden en 6
uren) (afgew ikkeld)
3. Innen debiteuren (hoofdstuk 4.1) (3 maanden en 6 uren)
4. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8) (1
maand en 3 uren)
5. Afw ikkelen kw estie onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 7.5) ( 6 maanden en
20 uren)

24-09-2019
De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

25-09-2019
5

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)
4. Kw estie vordering Dhr. Van Stipriaan (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
5. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 9)
(6 maanden en 30 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

19-12-2019
6

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)
4. Kw estie vordering Dhr. Van Stipriaan (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren)
5. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 9)
(6 maanden en 30 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

23-03-2020
7

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)
4. Kw estie vordering Dhr. Van Stipriaan (hoofdstuk 7)
(3 maanden en 10 uren) (afgew ikkeld)
5. Procedure onbehoorlijk bestuur (hoofdstuk 9)
(6 maanden en 30 uren) (afgew ikkeld)
6. Innen betaling overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst
(hoofdstuk 9)
(3 maanden en 10 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

23-06-2020
8

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)
4. Innen betaling overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst
(hoofdstuk 9)
(3 maanden en 10 uren) (afgew ikkeld)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)

28-09-2020
9

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

10-12-2020
10

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

10-03-2021
11

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Overleg met bank inzake uitw inning en boedelbijdrage (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

21-07-2021
12

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 6 uren)
3. Kw estie uitw inningsvolgorde met bank (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

01-11-2021
13

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 14 uren)
3. Kw estie uitw inningsvolgorde met bank (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.
1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)

25-01-2022
14

2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(3 maanden en 14 uren)
3. Kw estie uitw inningsvolgorde met bank (hoofdstuk 5.8)
(1 maand en 3 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te w orden.
Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een inschatting van
het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens de termijn die
voor de afw ikkeling benodigd is.

19-04-2022
15

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 14 uren)
3. Kw estie uitw inningsvolgorde met bank (hoofdstuk 5.8)
(6 maand en 3 uren)

De volgende w erkzaamheden dienen nog door de curator afgerond te
w orden. Op basis van de thans bekende informatie geeft de curator een
inschatting van het aantal uren dat hieraan besteed moet w orden en tevens
de termijn die voor de afw ikkeling benodigd is.

18-07-2022
16

1. Afhandelen bodemvoorrecht fiscus (hoofdstuk 3.4)
(12 maanden en 2 uren)
2. Innen laatste debiteur (hoofdstuk 4.1)
(6 maanden en 6 uren)
3. Kw estie uitw inningsvolgorde met bank (hoofdstuk 5.8)
(6 maand en 3 uren)

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator kan op dit moment nog geen inschatting maken van de termijn voor
de afw ikkeling van dit faillissement.

21-08-2018
1

10.3 Indiening volgend verslag
18-10-2022

18-07-2022
16

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

21-08-2018
1

Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1

21-08-2018

1

Bijlage 2

Bijlage 3

