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

15
01-07-2021
F.10/12/206
NL:TZ:0000185283:F001
20-03-2012

R-C
Curator

mr. M. Aukema
mr P.J. Peters

Algemene gegevens
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Gegevens onderneming
De gefailleerde vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam en hield
kantoor te (3261 LD) Oud-Beijerland aan de Edisonstraat 1.
De vennootschap is bij akte van 27 december 1972 opgericht.
Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel stond ten tijde
van het faillissement als enig bestuurder geregistreerd de heer Robertus
Joseph Maria W armerdam, geboren op 29 november 1963 te Hillegom.
Sedert 15 juni 2011 is Koudijs groep B.V. enig aandeelhouder van de
gefailleerde vennootschap.

Activiteiten onderneming
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Activiteiten onderneming
Als bedrijfsomschrijving vermeldt het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel:
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‘Het aannemen en uitvoeren van beton-, bouw -, w ater-, renovatie- en
w egenbouw w erken, zow el op het terrein van de burgerlijke als op dat van
de utiliteitsbouw , het slopen van w erkzaamheden, het vervaardigen van
betonartikelen, het aannemen en uitvoeren van timmer- en metselw erk, het
verkrijgen, vervreemden en exploiteren van onroerende goederen’
Koudijs bouw bv is een bouw onderneming w elke in september 1945 is
opgericht en dus bijna 67 jaar heeft bestaan. Koudijs bouw bv richtte zich
voornamelijk op het aannemen en uitvoeren van w erken in de w oning- en
utiliteitsbouw in de regio’s Rotterdam en Haaglanden. Opdrachtgevers
w aren veelal w oningcorporaties, projectontw ikkelaars en zorginstellingen. De
laatste jaren richtte Koudijs bouw bv zich ook op projectontw ikkeling om voor
bouw productie minder afhankelijk van de markt te zijn.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2009

€ 855.511,00

2010

€ 618.404,00

2011

€ -535.354,00

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
33
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Toelichting
Dit betreft het aantal personeelsleden vermeld in verslag 1 d.d. 16 april 2012.

Boedelsaldo
€ 262.712,76
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Verslagperiode
van
7-7-2020
t/m
30-6-2021

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

15

575 uur 18 min

totaal

575 uur 18 min

Toelichting bestede uren
Tot de datum van dit verslag zijn in de voorgaande verslagperioden totaal
566,6 uren besteed aan dit faillissement door de curator en zijn
kantoorgenoten.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel stond ten tijde
van het faillissement als enig bestuurder geregistreerd de heer Robertus
Joseph Maria W armerdam, geboren op 29 november 1963 te Hillegom.
Sedert 15 juni 2011 is Koudijs groep B.V. enig aandeelhouder van de
gefailleerde vennootschap.
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1.2 Lopende procedures
Tot op heden is niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap betrokken is
bij enige gerechtelijke procedures.
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1.3 Verzekeringen
Volgens opgave van de bestuurder zijn op datum faillissement lopende
verzekeringen.
De curator heeft deze verzekeringen (voor zover mogelijk) beëindigd.
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Polissen
Er zijn de curator tot op heden geen polissen bekend die enige w aarde
vertegenw oordigen.

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde een bedrijfsruimten aan de
Edisonstraat 1 te Oud-Beijerland. Deze huurovereenkomst is – na daartoe
verkregen toestemming van de rechter-commissaris – door de curator
opgezegd.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Koudijs bouw bv heeft in 2011 een operationeel verlies geleden door een
onderdekking op de vaste kosten ten gevolge te w einig bouw productie.
Hierdoor is op een deel van het eigen vermogen ingeteerd. Een ander
substantieel deel van het eigen vermogen is aangew end om de eigen
projectontw ikkelingsactiviteiten in Koudijs Project 1BV en Koudijs Project 2BV
te financieren.
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Omdat door de aanhoudende crisis in de bouw sector de vooruitzichten te
onzeker zijn en er onvoldoende harde omzet in portefeuille w as bleek de
bankrelatie ABN AMRO niet bereid om een overbruggingskrediet toe te staan.
De argumentatie van de bank is dat zij geen risicodragende
projectontw ikkelingsactiviteiten financiert en omdat Koudijs bouw bv haar
eigen vermogen hiervoor heeft aangew end zou het toestaan van een
overbruggingskrediet toch een indirecte projectfinanciering inhouden.
Door gebrek aan liquiditeit en het noodzakelijke overbruggingskrediet kon
Koudijs bouw bv niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen en heeft
daarom faillissement aangevraagd.

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
33
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Toelichting
De gefailleerde vennootschap had drieëndertig w erknemers in dienst. Deze
zijn inmiddels – na daartoe verkregen toestemming van de rechtercommissaris – allen ontslagen.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft – voor zover bekend – geen onroerende
zaken in eigendom.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Auto’s
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Gebleken is dat de gefailleerde vennootschap één bedrijfsauto en een
tw eetal aanhangw agens in eigendom heeft.
Deze voertuigen zijn geveild.
Inventaris
In de gehuurde bedrijfsruimte aan de Edisonstraat 1 te Oud-Beijerland is een
kantoorinventaris, w erkgereedschappen (w aaronder steigermateriaal,
zeecontainers ) aangetroffen.
Vervolgens bevinden zich op diverse w erken in uitvoering verschillende
materialen, zoals keten ed.
Alle activa zijn inmiddels getaxeerd.
Een gedeelte van deze activa heeft de curator – na daartoe verkregen
toestemming van de rechter-commissaris – aan een derde verkocht voor een
bedrag van
€ 9.820,-- (excl. BTW ).
De resterende aangetroffen bedrijfs- en kantoorinventaris is geveild.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In de gehuurde bedrijfsruimte aan de Edisonstraat 1 te Oud-Beijerland is een
voorraad bouw materialen, stenen en isolatiemateriaal aangetroffen.
De aangetroffen voorraad is geveild.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa

Toelichting andere activa
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Toelichting andere activa
Deelnemingen
De gefailleerde vennootschap heeft deelnemingen in Bokx-Koudijs Bouw
V.O.F. en V.O.F. Moerzigt.
Gebleken is dat uit V.O.F. Moerzigt geen baten zullen w orden gerealiseerd.
Deze vennootschap is beëindigd op 30 oktober 2012 en inmiddels
uitgeschreven uit het Handelsregister.
Het is nog altijd niet duidelijk of vanuit Bokx-Koudijs bouw V.O.F. nog een
uitkering zal kunnen plaats vinden.
Ook Bokx is in staat van faillissement verklaard. De curator van de
gefailleerde vennootschap zal in de komende verslagperiode in overleg
treden met de curator van Bokx teneinde tot een afw ikkeling proberen te
komen.
In Bokx Koudijs bouw V.O.F. zijn de destijds met opdrachtgevers
overeengekomen garantietermijnen nog niet verstreken. Derhalve kan
afw ikkeling van de V.O.F. niet plaats vinden.
1/7/2021: naar verw achting zal de afw ikkeling van Bokx Koudijs bouw V.O.F.
in de komende verslagperiode in gang w orden gezet.

Rekening-courantvorderingen gelieerde vennootschappen / directie
De gefailleerde vennootschap heeft de volgende rekening courant
vorderingen op gelieerde vennootschappen
een vordering groot € 142.319,62 op de gefailleerde Koudijs Project 1 B.V.;
naast deze vordering w as er nog sprake van een bedrag groot € 120.000,-als gevolg van verstrekte leningen. De totale vordering in rekening-courant
komt daarmee op € 262.319,62.
Inmiddels heeft in het faillissement van Koudijs Project 1 B.V. een uitkering
aan concurrente crediteuren plaats gevonden.
Als voorschot op deze uitkering is een bedrag van € 30.000,-- ontvangen.
Inmiddels is de slotuitdeling groot € 1.136,14 op de boedelrekening
bijgeschreven.
een vordering groot € 153.407,18 op de gefailleerde Koudijs Project 2 B.V.;
naast deze vordering w as er nog sprake van een bedrag groot € 65.000,-als gevolg van verstrekte leningen. De totale vordering in rekening-courant
komt daarmee op € 218.407,18.
In het faillissement van Koudijs Project 2 B.V. heeft geen uitkering aan
concurrente crediteuren plaats gevonden.
de vordering groot € 14.450,-- op Koudijs Bouw en Onderhoud B.V. kan als
vervallen w orden beschouw d nu de bankgarantie door Stichting Dunamare
Onderw ijsgroep is ingetrokken.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De gefailleerde vennootschap had (volgens de beschikbare administratie) op
datum faillissement een totaalbedrag van € 623.559,57 van
handelsdebiteuren te vorderen.
In dit bedrag zijn begrepen vorderingen op Koudijs Project 1 BV en Koudijs
Project 2 BV van resp. € 142.319,62 en € 153.407,18. Zoals bekend zijn deze
vennootschappen failliet.
Het bedrag aan externe debiteuren bedroeg mitsdien € 327.832,77.
Kort na datum faillissement is van een debiteur een bedrag groot € 100.000,- geïncasseerd, w aarna totaal een te incasseren bedrag groot € 227.832,77
resteerde.
Ter zake van het bedrag groot € 227.832,77 heeft de bank – op grond van
door de gefailleerde vennootschap gevestigde (stille) pandrechten – aan
Liesker Legal de opdracht verstrekt om tot incasso van de debiteuren over te
gaan.
Tot op heden is een bedrag groot € 146.174,89 op de bankrekening bij de
ABN AMRO Bank geïncasseerd.
Omdat de bank inmiddels geen (potentiële) vordering meer had enerzijds en
anderzijds Liesker geen vorderingen meer met de (verdere) incasso maakte,
heeft Liesker de opdracht beëindigd.
De curator heeft de verdere incasso ter hand genomen en heeft inmiddels
hiervan verslag uitgebracht aan de rechter-commissaris.
De resterende vorderingen zijn niet incasseerbaar gebleken zodat de incasso
van debiteuren als afgerond kan w orden beschouw d.
Een gedeelte van de gehuurde bedrijfsruimte w erd aan een derde verhuurd.
Aan deze derde is over het 2e kw artaal 2012 een bedrag groot € 4.373,25
incl. BTW gefactureerd en ontvangen.
Tot slot is van de Belastingdienst op de boedelrekening een teruggaaf
omzetbelasting ontvangen groot € 17.670,--.
Geconstateerd is dat over de periode na datum faillissement door de
Belastingdienst aanslagen loonheffing zijn opgelegd.
Aangezien de loonverplichtingen door UW V zijn overgenomen, zijn deze
aanslagen gecorrigeerd. Dit heeft geresulteerd in een correctie van €
82.681,--, w elk bedrag door de Belastingdienst op de boedelrekening is
overgemaakt.
Daarnaast is van de Belastingdienst een bedrag van € 11.573,51 ontvangen
als gevolg van uitw inning van de G-rekening.

01-07-2021
15

Van de Belastingdienst is een bedrag van € 40.000,-- ontvangen als gevolg
van een correctie van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2012.
In totaal is dus van de Belastingdienst een bedrag van € 151.924,51
ontvangen.
Dit bedrag is ontstaan door een restitutie vennootschapsbelasting 2009 van
€ 178.891,-- verminderd met de nog openstaande aanslagen en vermeerderd
met het op datum faillissement aanw ezige saldo op de G-rekening.
Van Nationale Nederlanden is een restitutie pensioenpremie ontvangen van €
7.331,50.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat de gefailleerde vennootschap bij ING Bank en ABN AMRO
Bank bankrekeningen aanhoudt.
Het creditsaldo bij ING Bank bedroeg op datum faillissement € 8.116,91 en
het creditsaldo bij ABN AMRO Bank bedroeg € 81.964,30.
Het saldo van de G-rekening bij ABN AMRO Bank op datum faillissement
bedroeg
€ 46.710,51.
Daarnaast w aren door de ABN AMRO Bank voor datum faillissement
bankgaranties afgegeven voor een totaalbedrag van € 410.543,--.
Tot zekerheid voor de terugbetaling van voornoemde kredietfaciliteit van de
ABN AMRO Bank zijn door de gefailleerde vennootschap diverse (stille)
pandrechten gevestigd.
Bankgaranties
De door de gefailleerde vennootschap afgegeven bankgaranties zijn
verstrekt aan:
1. Stichting W oonstad Rotterdam ter hoogte van € 135.543,--;
Door inspanningen van de curator is de aan Stichting W oonstad Rotterdam
verstrekte bankgarantie groot € 135.543,-- retour ontvangen en door de
bank van de bankgarantiefaciliteit afgeboekt.
2. Stichting Dunamare Onderw ijsgroep ter hoogte van € 157.500,--;
Door inspanningen van de curator is de aan Stichting Dunamare
Onderw ijsgroep verstrekte bankgarantie groot € 157.500,-- (afgegeven voor
verplichtingen van de niet failliete vennootschap Koudijs Bouw en Onderhoud
BV) verlaagd naar
€ 14.450,--. Deze garantie is vervallen en voormeld bedrag is inmiddels door
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de bank aan de boedel ter beschikking gesteld.
3. de Staat der Nederlanden ter hoogte van € 102.500,--;
De aan de Staat verstrekte bankgarantie ten bedrage van € 102.500 – is als
gevolg van de overdracht van het project ‘Rozenburg Boulevard‘ – komen te
vervallen. Voormeld bedrag is inmiddels door de bank aan de boedel ter
beschikking gesteld.
4. Staalbouw Berkel ter hoogte van € 15.000,--.
Deze bankgarantie is voor een bedrag groot € 15.000,-- (Staalbouw Berkel)
geclaimd en door de bank betaalbaar gesteld.
Saldo ING Bank
Het creditsaldo bij de ING Bank N.V. groot € 9.067,82, vermeerderd met na
datum faillissement ontvangen bedragen, is overgeboekt naar de
boedelrekening.
Saldo G-rekening
Het saldo van de G-rekening is overgemaakt naar de Belastingdienst.
Saldo ABN AMRO
Het uiteindelijke aanw ezige creditsaldo op de bankrekening van de
gefailleerde vennootschap bij de ABN AMRO Bank N.V. is overgeboekt naar de
boedelrekening.
Het huidige debetsaldo beloopt thans € 6,08 (als gevolg van in rekening
gebrachte bankkosten na overboeking saldo).

5.2 Leasecontracten
Voor zover bij de curator bekend had de gefailleerde vennootschap
verschillende overeenkomsten van operational lease (auto’s). Deze
voertuigen zijn inmiddels in de macht van de leasemaatschappij gebracht.
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5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich verschillende crediteuren tot de curator gew end
die een beroep doen op een eigendomsvoorbehoud.
Deze goederen zijn, voor zover deze crediteuren zich konden beroepen op
een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud, door de desbetreffende crediteuren
opgehaald.

5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Tot op heden hebben zich bij de curator verschillende kandidaten gemeld
voor een eventuele overname van één of meerdere bouw projecten.
Van belangstellenden die informatie en een bespreking met de curator w ilden
over de overname van projecten heeft de curator een boedelbijdrage
ontvangen van in totaal
€ 3.000,-- ter compensatie van de aan die gesprekken bestede tijd.
Project De Stroken
De curator heeft het project ‘De Stroken’ (w elke in opdracht van Stichting
W oonstad Rotterdam w erd uitgevoerd) overgedragen aan een derde. Als
gevolg hiervan heeft de gefailleerde vennootschap op de eerste plaats een
bankgarantie ter hoogte van
€ 135.543,-- retour ontvangen. Bovendien heeft de gefailleerde
vennootschap als gevolg van deze overname de derde (aanneem)termijn ad
€ 100.000,-- kunnen incasseren.
Voormelde vordering w as w elisw aar verpand aan de bank, maar door de
retournering van de bankgarantie nam de kans dat de bank aanspraak
moest c.q. kon maken op het banksaldo aanmerkelijk af.
Project Moerkapelle
Daarnaast heeft de curator het project te Moerkapelle overgedragen aan een
derde, w aarvoor een netto opbrengst is gerealiseerd van € 79.000,--.
Project Rozenburg
Verder heeft de curator het project ‘Rozenburg Boulevard’ – een project van
de gefailleerde vennootschap Koudijs Project 1 B.V. – aan een derde
overgedragen.
Voor dit project w as door de gefailleerde vennootschap een bankgarantie
gesteld ten bedrage van € 102.500,--. Als gevolg van de overname van het
project is voormelde bankgarantie vervallen.
Ter zake van de overdracht van het project Rozenburg Boulevard BV is op de
boedelrekening ontvangen een bedrag groot € 90.000,--.
De curator heeft aan de rechter-commissaris een voorstel tot afrekening
doen toekomen ten aanzien van de verdeling van de bestede tijd tussen de
gefailleerde vennootschap en Koudijs Project 1 B.V.
De aan de overdracht van het project Rozenburg Boulevard bestede tijd is
immers zow el in het belang van de gefailleerde vennootschap (retour
ontvangen bankgarantie van
€ 102.500,--) als Koudijs Project 1 B.V. (totale opbrengst € 90.000) gew eest.
Inmiddels is –met toestemming van de rechter-commissaris – met betrekking
tot de opbrengst van het project Rozenburg Boulevard een bedrag van €
85.340,- (zijnde de opbrengst ad € 90.000,-- minus aandeel boedelkosten ad
€ 4.660,--) overgeboekt van de boedelrekening van de gefailleerde
vennootschap naar de boedelrekening van Koudijs Project 1 B.V.
De inspanningen van de curator ter zake van de projecten hebben ertoe
geleid dat een aanzienlijk bedrag in de boedel is gekomen als gevolg van
enerzijds gerealiseerde verkoopopbrengsten projecten en anderzijds de
vrijval van het banksaldo (per datum faillissement vermeerderd met
geïncasseerde debiteuren) als gevolg van niet getrokken bankgaranties.
Een neveneffect is dat de bank haar vordering volledig voldaan heeft
gekregen in plaats van dat zij zich zou verhalen op de aan haar verstrekte
zekerheden.
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6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

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

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie bevindt zich op het kantoor aan de Edisonstraat 1 te OudBeijerland en en lijkt – vooralsnog – compleet en bijgew erkt.
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Thans vinden voorbereidingen plaats om de administratie naar een
opslagbedrijf over te brengen en deze vervolgens aldaar op te slaan.
Inmiddels is de administratie opgeslagen bij een opslagbedrijf.

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de
jaarstukken over de jaren 2008 tot en met 2010 tijdig gepubliceerd.
(boekjaar 2008: 6 juli 2009, boekjaar 2009: 3 maart 2010 en boekjaar 2010:
6 april 2011)
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
Of volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden zal de curator niet
nader onderzoeken nu de rechtsvordering daartoe is verjaard.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft tot op heden geen aanleiding gezien de directie
aansprakelijk te stellen voor het tekort in het faillissement. Er is tot op heden
niet gebleken van enig paulianeus handelen.
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7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
Toelichting
Er is tot op heden niet gebleken van enig paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
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€ 28.875,61
Toelichting
Tot op heden zijn er boedelschulden ontstaan als gevolg van de
w erkzaamheden van de curator en zijn kantoorgenoten, alsmede terzake
van huur- en loonverplichtingen van na datum faillissement.
Door een voormalig w erknemer is een boedelvordering groot € 3.705,52 en
door de verhuurder is een boedelvordering groot € 32.117,73 bij de curator
ingediend.
Deze boedelvorderingen, alsmede de boedelvordering van het UW V zijn
inmiddels voldaan.
Daarnaast zijn de door de rechtbank voorlopig vastgestelde kosten van de
curator tot en met 31 maart 2014 voldaan.
Op 26 september 2014 heeft een pro forma verificatievergadering plaats
gevonden. Ter verificatievergadering is geen crediteurencommissie ingevolge
artikel 75 Fw benoemd.
Op 29 februari 2016 is door het UW V een aanvullende boedelvordering ex
art. 66 lid 2 W W van € 28.875,61 ingediend (overgenomen pensioenpremies).
De kosten voor het overbrengen van de administratie naar het opslagbedrijf
alsmede de kosten van de opslag tot en met juni 2021 zijn inmiddels
voldaan.
In de 12e verslagperiode zijn de door de rechtbank voorlopig vastgesteld
salaris van de curator tot en met 30 september 2017 voldaan.
1/7/2021: De nagekomen vordering van het UW V van € 28.875,61 dient nog
te w orden voldaan. Daarnaast dient nog het salaris van de curator vanaf 1
oktober 2017 te w orden voldaan en de opslagkosten van de administratie
vanaf 1 juli 2021.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 746,00
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Toelichting
Door de Belastingdienst w aren vorderingen voor een totaalbedrag van
€ 224.250,-- bij de curator ingediend.
De curator heeft met de Belastingdienst overleg gevoerd over de definitieve
hoogte van haar vordering.
Het gevoerde overleg met de Belastingdienst heeft er toe geleid dat na
diverse correcties en de verw erking van de teruggaaf
vennootschapsbelasting 2009 de Belastingdienst thans geen vordering meer
heeft.
Na de verificatievergadering is door de Belastingdienst een vordering van €
246,-- bij de curator ingediend.
Op 15 september 2016 is door de Belastingdienst een vordering groot €
2.460,-- ingediend w elke betrekking heeft op vennootschapsbelasting 2013.
De curator heeft bezw aar tegen aangetekend. Op 1 december 2016 is van de
Belastingdienst bericht ontvangen dat deze vordering teruggebracht w ordt
tot een bedrag groot € 500,--.
Op 17 maart 2017 is aan de Belastingdienst een verzoek gedaan om over te
gaan tot een (tussentijdse) afdracht van de per saldo door de boedel terug
te ontvangen omzetbelasting over de boedelperiode. Tot op heden is
hierover van de Belastingdienst geen bericht ontvangen.
Op 22 september 2017 is van de Belastingdienst het bedrag van de
(tussentijdse) teruggaaf van de omzetbelasting over de boedelperiode ad €
26.574,-- ontvangen.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 179.252,23
Toelichting
Het UW V heeft volgens een gew ijzigde opgave een concurrente vordering
van € 166,49, een preferente premievordering van € 23.848,48 (preferent ex
art. 66 lid 3 W W ), een preferente vordering van € 155.403,75 (preferent ex
art. 3: 288 sub e BW ), een boedelvordering ex art. 61 Nw w van €
276.472,75.
Bovengenoemde preferente vorderingen van het UW V zijn geplaatst op de
lijst van erkende concurrente en preferente crediteuren.
Daarnaast is op 29 februari 2016 door het UW V een aanvullende concurrente
vordering w egens betaalde pensioenpremie ex art. 66 lid 2 W W van €
36.419,78 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 3.753,00
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Toelichting
Tot op heden is door één overige preferente crediteur een vordering van €
3.753,-- ingediend. Het betreft hier een regresvordering w egens
verschuldigde en betaalde omzetbelasting ex art 29 lid 2 van de gefailleerde
vennootschap, met dezelfde preferentie als de Belastingdienst.
Bovengenoemde vordering is geplaatst op de lijst van erkende preferente
crediteuren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.237.858,53
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Toelichting
Tot op heden zijn door concurrente crediteuren vorderingen voor een bedrag
van
€ 1.277.631,37 bij de curator ingediend.
In overleg met verschillende crediteuren is hun vordering lager vastgesteld
dan oorspronkelijk ingediend.
De door concurrente crediteuren bij de curator ingediende vorderingen voor
een bedrag van € 1.237.858,53 zijn geplaatst op de lijst van erkende
concurrente crediteuren.
1/7/2021: Op 29 februari 2016 is door het UW V (na de verificatievergadering)
een aanvullende concurrente vordering w egens betaalde pensioenpremie ex
art. 66 lid 2 W W van € 36.419,78 ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gelet op de huidige stand van de boedel zal aan preferente crediteuren een
uitkering kunnen plaats vinden. Een (kleine) uitkering aan concurrente
crediteuren lijkt vooralsnog tot de mogelijkheden te behoren.
1/7/2021: Aan deze verw achting kunnen geen rechten w orden ontleend,
w ijzigingen zijn immers niet uitgesloten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Tot op heden is niet gebleken dat de gefailleerde vennootschap betrokken is
bij enige gerechtelijke procedures.
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9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
• Afw ikkeling deelneming in Bokx-Koudijs Bouw V.O.F.
• Verdere financiële afw ikkeling
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
1-10-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen
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