DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG
IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

FAILLISSEMENTSVERSLAG
Gegevens onderneming

Nummer: 19
:

Datum: 25 maart 2020

Bouwen onder Begeleiding Rijnmond B.V.
P.J. Troelstralaan 85
3118 VC Schiedam

Faillissementsnummer

:

C/13/1248 F

Datum uitspraak

:

17 december 2013

Curator

:

mr. J.F.L.P.M. Vrancken Peeters

R-C

:

mr. C. de Jong

Activiteiten onderneming

:

Het uitzenden en detacheren van personeel in de
civiele- en utiliteitsbouw.

Omzetgegevens

:

2013: Nog niet bekend
2012: EUR 927.087 (concept jaarrekening)
2011: EUR 1.222.920
2010: EUR 14.702.214

Personeel gemiddeld aantal

:

17

Verslagperiode

:

9 december 2019 tot en met 25 maart 2020

Gerealiseerd actief

:

EUR 15.412,52

Saldo boedelrekening

:

EUR 15.412,52

Bestede uren in verslagperiode

:

1 uur en 30 minuten

Bestede uren Totaal

:

170 uur en 36 minuten

---------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

:

FBO Management B.V. is de bestuurder van
gefailleerde. Statutair bestuurder van FBO
Management B.V. is FBO B.V., waarvan de heer
D.W. Isebia op zijn beurt bestuurder is. De
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aandelen van gefailleerde worden voor 90%
gehouden door EDMC Planconsultants B.V. en
voor 10% door VH/VR Initiatieven B.V.
1.2

Winst en verlies

:

2012: -/- EUR 243.651
2011: -/- EUR 2.972
2010: -/- EUR 329.250

1.3

Balanstotaal

:

2012: EUR 662.506
2011: EUR 1.791.503
2010: EUR 1.244.545
(vlg. gegevens Kamer van Koophandel)

1.4

Lopende procedures

:

Er zijn twee lopende procedures tegen
gefailleerde.

1.5

Verzekeringen

:

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

1.6

Huur

:

Op grond van de huurovereenkomst tussen
C.J.P.M. van der Maarel Beheer B.V.,
verhuurder, en Van Houwelingen Detacheringen
B.V., huurder, is gefailleerde bevoegd om het
bedrijfspand aan de P.J. Troelstralaan 85 te
Schiedam te gebruiken alsmede ingeschreven te
staan op dit adres. Namens gefailleerde heeft
curator zowel verhuurder als huurder op de
hoogte gesteld dat gefailleerde geen gebruik
meer wenst te maken van dit gebruiksrecht.

1.7

Oorzaak faillissement

:

Vanwege de economische crisis staan omzet en
winstgevendheid van de branche al geruime tijd
onder druk. Ook gefailleerde verkeert al geruime
tijd in financiële problemen. In maart 2013 is er
getracht een reorganisatie door te voeren en is
een ontslagaanvraag van 10 werknemers van
B.O.B. ingediend bij het UWV. Dit verzoek is
afgewezen. In november 2013 is dit verzoek
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opnieuw ingediend. Ten tijde van de aanvraag
van het faillissement door Saint Gobain had het
UWV hierover nog niet beslist.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faill.

:

17

2.2

Aantal in jaar voor faill.

:

30 (vlg. gegevens Kamer van Koophandel)

2.3

Datum ontslagaanzegging

:

19 december 2013

Werkzaamheden

:

De FNV was bezig met een onderzoek naar de
rechtmatigheid van het faillissement. De curator
volgt dit onderzoek. Het FNV heeft haar
onderzoek inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek
is gebleken dat de kans van slagen voor een
eventuele procedure namens de werknemers
klein is. Om die reden wordt er dan ook vanaf
gezien.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1
Beschrijving

:

Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in
eigendom.

3.2

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.3

Hoogte hypotheek

:

N.v.t.

3.4

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Geen.

:

Gefailleerde heeft geen bedrijfsmiddelen in

Bedrijfsmiddelen
3.5
Beschrijving

eigendom.
3.6

Verkoopopbrengst

:

N.v.t.

3.7

Boedelbijdrage

:

N.v.t.
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3.8

Bodemvoorrecht fiscus

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Geen.

Voorraden/ onderhanden werk
3.9
Beschrijving

:

Gefailleerde heeft geen voorraden in eigendom.
De opbrengsten van de in deze periode verrichte
werkzaamheden zijn meegenomen in de
verkoopprijs van de activa en goodwill van
gefailleerde.

3.10

Verkoopopbrengst

:

zie 3.13

3.11

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Geen.

:

De goodwill, belichaamd in onder meer

Andere activa
3.12 Beschrijving

handelsnamen, IE-rechten, klantenbestanden,
bedrijfsinformatie van gefailleerde e.d. Deze
activa zijn in het kader van de doorstart (zie 6.3)
verkocht aan EDMC Planconsultants B.V.
3.13

Verkoopopbrengst

:

EUR 12.500.

Werkzaamheden

:

Geen.

:

Per faillissementsdatum: EUR 485.281 (volgens

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

administratie)
4.2

Opbrengst

:

ING heeft aangegeven als pandhouder zelf te
willen incasseren.
In de afgelopen verslagperiode heeft ING de
debiteurenportefeuille met toestemming van de
rechter-commissaris onderhands verkocht voor
een bedrag van EUR 25.000,00. Hiervan komt
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een bedrag van EUR 2.500,00 aan de boedel
toe.
4.3

Boedelbijdrage

:

EUR 2.500,00.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, overleg ING.
Afgewikkeld.

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

:

Gefailleerde was partij bij een compte joint- en
mede-aansprakelijkheidsovereenkomst met
andere ondernemingen uit de Van Houwelingen
Groep. Op basis van deze overeenkomst heeft
ING een vordering ingediend ter grootte van de
totale schuld van de Van Houwelingen Groep.
De curator heeft deze vordering geplaatst op de
lijst van voorlopig betwiste concurrente
crediteuren.

5.2

Leasecontracten

:

Geen.

5.3

Beschrijving zekerheden

:

ING heeft een door de curator erkend pandrecht
op de vorderingen van gefailleerde op derden.

5.4

Separatistenpositie

:

De ING heeft als (eerste) pandhouder op de
debiteuren aanspraak gemaakt op haar
separatistenpositie.

5.5

Boedelbijdragen

:

EUR 2.500,00.

5.6

Eigendomsvoorbehoud

:

Niet ingeroepen.

5.7

Reclamerechten

:

Niet ingeroepen.

5.8

Retentierechten

:

Niet ingeroepen.

Werkzaamheden

:

Inventarisatie, onderzoek en beoordeling
verschillende gepretendeerde
zekerheidsposities, overleg pandhouder/bank,
onderzoek eventuele regresrechten van

-6-

gefailleerde op groepsmaatschappijen, e.d.
Geen.
6.

Doorstart / voortzetten

Voortzetten
6.1

Exploitatie / zekerheden

:

Gedurende de onderhandelingen over de
doorstart van de onderneming zijn de activiteiten
van gefailleerde voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging

:

De opbrengsten van de in deze periode verrichte
werkzaamheden zijn meegenomen in de
verkoopprijs van de activa en goodwill van
gefailleerde.

Werkzaamheden

:

Geen.

:

De activa en goodwill van gefailleerde zijn per

Doorstart
6.3

Beschrijving

19 december 2013 overgedragen aan EDMC
Planconsultants B.V.
6.4

Verantwoording

:

Na waardering van de verschillende
activabestanddelen heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris een
verkoopovereenkomst met genoemde
vennootschap getroffen.

6.5

Opbrengst

:

EUR 12.500.

6.6

Boedelbijdrage

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Geen.

:

De boekhouding is bijgewerkt tot

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

faillissementsdatum. In de afgelopen
verslagperiode is de administratie aan de curator
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overhandigd. De curator heeft de juistheid en
volledigheid van de boekhouding nog in
onderzoek.
De curator heeft het onderzoek afgerond.
7.2

Depot jaarrekeningen

:

De jaarrekeningen over de daarvoor relevante
periode zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant

:

Niet vereist.

7.4

Stortingsverpl. aandelen

:

Gelet op de oprichtingsdatum en de huidige
stand van de jurisprudentie: niet relevant.

7.5

Onbehoorlijk bestuur

:

De curator heeft de bestuurders op basis van de
hem ter beschikking staande administratie
aangesproken op onbehoorlijk bestuur en hen
aansprakelijk gesteld voor het
faillissementstekort. Dit heeft echter niet tot enig
resultaat geleid.

7.6

Paulianeus handelen

:

De curator heeft de bestuurders, naar aanleiding
van het rechtmatigheidsonderzoek, aansprakelijk
gesteld voor paulianeus handelen. Dit heeft
echter niet tot enig resultaat geleid.

Werkzaamheden

:

Afgerond.

7.7

Garantstellingsregeling

7.7.1

Garantstelling

:

Nee

7.7.2

Bedrag

:

EUR 0,00.

7.7.3

Verstrekt d.d.

:

N.v.t.

Werkzaamheden

:

Geen.

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

:

Salaris curator PM, UWV: EUR 80.857,18

8.2

Pref. vord. van de fiscus

:

EUR 498.773,00

8.3

Pref. vord. van het UWV

:

EUR 55.123,19
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8.4

Andere pref. crediteuren

:

EUR 1.546,19 (kosten faillissementsaanvraag)

8.5

Aantal concurrente crediteuren

:

10

8.6

Bedrag concurrente crediteuren :

EUR 3.508.012,98

Betwiste concurrente crediteuren:

EUR 2.804.850,74

Verwachte wijze van afwikkeling :

Nog onbekend.

Werkzaamheden

:

Verificatie crediteuren.

8.7

9.

Overig

9.1

Termijn afwikkeling faill.

:

Tweede/derde kwartaal 2020.

9.2

Plan van aanpak

:

Nader onderzoek naar oorzaken en
achtergronden faillissement en vervolgen
rechtmatigheidsonderzoek.
De curator heeft het rechtmatigheidsonderzoek
afgerond. Hiermee zijn de werkzaamheden in dit
faillissement afgerond.
De curator zal de rechter-commissaris bij
indiening van dit verslag verzoeken het
faillissement wegens gebrek aan baten voor
afwikkeling bij de rechtbank voor te dragen.

9.3

Indiening volgend verslag

:

9.4

Status van dit openbare verslag :

Niet van toepassing
Dit openbare verslag is gebaseerd op de
informatie die de curator in de afgelopen
negentien verslagperioden heeft ontvangen.
Aanvullende informatie kan tot nieuwe inzichten
leiden. Dit betekent dat de in dit verslag
opgenomen feitelijke en financiële gegevens op
enig moment aangepast kunnen worden. Aan de
inhoud van dit verslag kunnen geen rechten
worden ontleend.

Werkzaamheden

:

Zie 9.2.
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Rotterdam, 25 maart 2020

mr. J.F.L.P.M. Vrancken Peeters
curator

