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Algemene gegevens
Naam onderneming
Aannemingsbedrijf Buitendijk Strijen B.V.

11-04-2018
3

Gegevens onderneming
Aannemingsbedrijf Buitendijk Strijen B.V. is op 27 maart 1986 opgericht en is
gevestigd aan het adres Simon Stevinstraat 6 te (3291 CA) Strijen.

11-04-2018
3

Activiteiten onderneming
Het uitvoeren van grond- en w aterw erken, w egenbouw en de aanleg van gasen w aterleidingen en het op incidentele basis uitlenen van arbeidskrachten.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2017

€ 1.272.778,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -198.289,00

€ 397.004,00

2016
2015

€ 701.616,00
€ 1.406.910,00

€ -138.130,00

Toelichting financiële gegevens

11-04-2018
3

Toelichting financiële gegevens
De omzet bedroeg:
€ 2.274.922,00 netto in 2014 (jaarrekening 2015)
€ 1.406.910,00 netto in 2015 (jaarrekening 2015)
€ 1.272.778,00 in 2017 (kolommenbalans 2017).

11-04-2018
3

In 2017 is een verlies van € 198.289,00 gerealiseerd (kolommenbalans 2017).
In 2014 w as sprake van een positief resultaat van € 37.137,00. In 2015 w as
sprake van een verlies van € 138.130,00.
Het balanstotaal bedroeg per datum faillissement € € 397.004,00
(kolommenbalans 2017). Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2016 €
701.616,00 (kolommenbalans 2016).

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

11-04-2018
3

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 20.251,18

Boedelsaldo
€ 54.201,57

Boedelsaldo
€ 50.267,05

Boedelsaldo
€ 88.937,48

Verslagperiode

11-04-2018
3

11-07-2018
4

11-10-2018
5

11-07-2019
8

Verslagperiode
11-04-2018
3

van
11-1-2018
t/m
10-4-2018

11-07-2018
4

van
11-4-2018
t/m
10-7-2018

11-10-2018
5

van
11-7-2018
t/m
10-10-2018

11-01-2019
6

van
11-10-2018
t/m
10-1-2019

11-04-2019
7

van
11-1-2019
t/m
10-4-2019

11-07-2019
8

van
11-4-2019
t/m
10-7-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

20,03 uur

4

15,30 uur

5

11,20 uur

6

6,75 uur

7

13,95 uur

8

2,85 uur

totaal

70,08 uur

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Buitendijk Strijen heeft één bestuurder, namelijk de heer Arie Anthonie
Buitendijk.

11-07-2018
4

1.2 Lopende procedures
Er is niet gebleken van lopende procedures.

11-07-2018
4

1.3 Verzekeringen
Verslag I
Er zijn diverse verzekeringsovereenkomsten aangetroffen. Een deel daarvan is
opgezegd. De verzekeringen betreffende materiële activa zijn in de eerste
verslagperiode niet opgezegd en geven dekking, omdat de activa nog verkocht
moet w orden.

11-07-2018
4

Verslag II
In de tw eede verslagperiode zijn alle verzekeringsovereenkomsten beëindigd.
Aan de boedel zijn enkele premierestituties toegekomen.

1.4 Huur
Buitendijk Strijen huurde haar bedrijfspand van Buitendijk Strijen Beheer B.V.
De huurovereenkomst is opgezegd door de curator.

11-07-2018
4

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Buitendijk vertelde dat de omzet sinds 2009 sterk is afgenomen.
Behalve de jaren 2011 en 2014 is sindsdien sprake gew eest van een
verliesgevende exploitatie. In 2017 is een liquiditeitstekort ontstaan, w elk
tekort tijdelijk is opgevangen door privégeld van de heer Buitendijk. Door het
uitstellen van een grote opdracht van de gemeente Strijen, is op korte termijn
geen verbetering van de liquiditeit te verw achten en w as een faillissement
onvermijdelijk, aldus nog steeds de heer Buitendijk. De curator heeft de
oorzaak van het faillissement in onderzoek en zal daarover verder verslag
uitbrengen in het hoofdstuk 'Rechtmatigheid' verderop in dit verslag.

11-07-2018
4

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
11-07-2018
4

Personeelsleden
11
Ten tijde van het faillissement had curanda 11 personeelsleden in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
11-07-2018
4

Personeelsleden
19
In het jaar voor het faillissement had curanda 19 personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

12-9-2017

11

totaal

11

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Er resteren na de eerste verslagperiode geen noemensw aardige
w erkzaamheden.

11-07-2018
4

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er zijn geen onroerende zaken aangetroffen.

11-07-2018
4

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

11-07-2018
4

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bodemzaken

€ 16.673,04

€ 2.000,00

totaal

€ 16.673,04

€ 2.000,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Verslag I
Er zijn bedrijfsmiddelen aangetroffen. Deze zijn grotendeels verpand of
eigendom van derden en zullen in de tw eede verslagperiode via een
internetveiling w orden verkocht.

11-07-2018
4

De curator is met de pandhouder een boedelbijdrage van € 2.000,00 exclusief
BTW overeengekomen voor zijn betrokkenheid bij de verkoop van de verpande
bedrijfsmiddelen en voorraad.
Verslag II
De bedrijfsmiddelen en voorraad zijn verkocht een hebben een netto
verkoopopbrengst van € 151.913,56 opgebracht. Dit bedrag is aan de
pandhouder toegekomen. De netto verkoopopbrengst van de bodemzaken
beloopt € 16.673,04.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Er is sprake van een vordering w aarvoor het bodemvoorrecht kan w orden
uitgeoefend. De curator zal erop toezien dat de netto opbrengst van de
bodemzaken aan de boedel zal w orden afgedragen.

11-07-2018
4

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Verslag I
Na de eerste verslagperiode zal de curator er enkel nog op toezien dat de
(voorbereiding van de) internetveiling ordentelijk verloopt.

11-07-2018
4

Verslag II
Na de tw eede verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden.

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is voorraad aangetroffen. De voorraad is verpand en zal via een
internetveiling w orden verkocht. Er is geen onderhanden w erk aangetroffen. Al
de verrichte w erkzaamheden w aren reeds gefactureerd. Voor de na
faillissement verrichte w erkzaamheden zie het hoofdstuk 'Voortzetting'
verderop in dit verslag.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

11-07-2018
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Verslag I
Na de eerste verslagperiode zal de curator er enkel nog op toezien dat de
(voorbereiding van de) internetveiling ordentelijk verloopt.

11-07-2018
4

Verslag II
Na de tw eede verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden.

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is een bedrag van € 237,00 aan kasgeld aangetroffen. Verder zullen er
mogelijk enkele beperkte restituties plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de
afgesloten en reeds beëindigde verzekeringen.

11-07-2018
4

3.9 Werkzaamheden andere activa
Na de eerste verslagperiode resteren er geen noemensw aardige
w erkzaamheden.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Debiteurenvorderingen

€ 70.707,17

€ 71.642,49

€ 0,00

totaal

€ 70.707,17

€ 71.642,49

€ 0,00

Toelichting debiteuren

Boedelbijdr.

11-07-2018
4

Toelichting debiteuren
Verslag I
Uit de administratie blijkt dat de som van de debiteurenvorderingen €
133.948,59 bedraagt. Deze vorderingen zijn verpand. De curator zal zich pas
actief met de incasso bemoeien nadat ABN AMRO Bank integraal is voldaan of
afstand heeft gedaan van haar pandrecht.

11-07-2018
4

Verslag IV
ABN AMRO Bank heeft inzage gegeven in de debiteurenbetalingen die zijn
gebruikt voor de aflossing van ABN AMRO Bank. Daaruit blijkt dat niet alle
openstaande vorderingen daarvoor zijn gebruikt. De curator heeft die
debiteuren verzocht om tot betaling aan de boedelrekening over te gaan en
inventariseert de ingekomen betalingen en reacties.
De inningsw erkzaamheden zijn in de vijfde verslagperiode nog niet afgerond
en zullen in de komende verslagperiode w orden voortgezet.

11-10-2018
5

In de komende verslagperiode zullen de buitengerechtelijke
inningsw erkzaamheden w orden voortgezet.

11-01-2019
6

Na de achtste verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden

11-07-2019
8

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Verslag I
Zolang sprake is van een pandrecht, zal de curator geen w erkzaamheden
verrichten betreffende de debiteurenincasso.

11-07-2018
4

Verslag IV
Inning van de debiteurenvorderingen.
Verslag V
Er w orden buitengerechtelijke inningsw erkzaamheden verricht.

11-10-2018
5

De debiteurenincasso is in een afrondende fase. Met één debiteur is
overeenstemming bereikt over de omvang van de vordering. Er is een
toezegging tot betaling gedaan en de curator verw acht dat die toezegging in
de komende verslagperiode zal w orden nagekomen. De overige vorderingen
zien op betalingen die normaliter op de G-rekening w erden betaald. Ter zake
die vorderingen is een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst. Er zal
rechtstreeks aan de Belastingdienst w orden betaald.

11-04-2019
7

De toezegging is in de achtste verslagperiode nagekomen. De
inningsw erkzaamheden zijn daarmee afgerond. Het resultaat van de
debiteurenincasso (pré-faillissementsdebiteuren) bedraagt € 71.642,49.

11-07-2019
8

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)

Verslag I
ABN AMRO Bank heeft een vordering ingediend van € 691.079,69. Deze
vordering is ook verschuldigd door Buitendijk Strijen Beheer B.V., w elke
vennootschap eigenaar is van een pand met een hogere w aarde dan de
vordering van ABN AMRO Bank. De verw achting is daarom dat ABN AMRO Bank
integraal zal w orden ingelost.

11-07-2018
4

Verslag II
Door incasso van debiteurenvorderingen, verkoop van de verpande zaken en
verkoop van het bedrijfspand van Buitendijk Strijen Beheer B.V. is de vordering
van ABN AMRO Bank integraal voldaan.

5.2 Leasecontracten
In de eerste verslagperiode is niet gebleken van leasecontracten op naam van
Buitendijk Strijen B.V.

11-07-2018
4

5.3 Beschrijving zekerheden
ABN AMRO Bank heeft een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed
aan het adres Simon Stevinstraat 6 te Strijen. Verder heeft zij een pandrecht
op de inventaris, voorraad en vorderingen van Buitendijk Strijen B.V. en
Buitendijk Strijen Beheer B.V.

11-07-2018
4

5.4 Separatistenpositie
ABN AMRO Bank heeft de positie van separatist en oefent die positie ook uit.

11-07-2018
4

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is (nog) niet gebleken van crediteuren die zich het eigendom van geleverde
zaken hebben voorbehouden.

11-07-2018
4

5.6 Retentierechten
Er is (nog) niet gebleken van crediteuren met een retentierecht.

11-07-2018
4

5.7 Reclamerechten
Er is (nog) niet gebleken van crediteuren met een recht van reclame.

11-07-2018
4

5.8 Boedelbijdragen
€ 2.000,00
Betreffende de verkoop van de bedrijfsmiddelen en voorraad zijn ABN AMRO
Bank en de curator een boedelbijdrage van € 2.000,00 exclusief BTW
overeengekomen.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

11-07-2018
4

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Na de eerste verslagperiode resteren er geen noemensw aardige
w erkzaamheden.

11-07-2018
4

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Verslag I
De onderneming is, met toestemming van de rechter-commissaris, voortgezet
tot 29 september 2017.

11-07-2018
4

6.2 Financiële verslaglegging
Verslag I
Het financieel verslag van de voortzetting zal in het tw eede verslag w orden
opgenomen.

11-07-2018
4

Verslag II
De voortzetting heeft tot een omzet van € 24.934,22 geleid. Dit bedrag is aan
de boedel afgedragen.

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verslag I
Het resultaat van de voortzetting zal in de tw eede verslagperiode zoveel
mogelijk w orden geïncasseerd. Verder zal een financieel verslag van de
voortzetting w orden opgesteld.

11-07-2018
4

Verslag II
Na de tw eede verslagperiode resteren er geen w erkzaamheden.

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er heeft geen doorstart plaatsgevonden.

11-07-2018
4

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

6.6 Opbrengst

11-07-2018
4

6.6 Opbrengst
Niet van toepassing.

11-07-2018
4

6.7 Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

11-07-2018
4

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

11-07-2018
4

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft in de derde verslagperiode geconcludeerd dat aan de
boekhoudplicht is voldaan.

11-04-2018
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De laatst gedeponeerde jaarrekening is van 2015. Deze is op 9 maart 2017
gedeponeerd. Deze deponering heeft derhalve te laat plaatsgevonden. In de
daaraan voorafgaande jaren heeft de deponering tijdig plaatsgevonden.

11-07-2018
4

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er is geen goedkeuringsverklaring afgegeven, maar dat is ook niet vereist.

11-07-2018
4

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Buitendijk Strijen is in 1986 opgericht. Een eventuele vordering ter zake de
volstortingsplicht is derhalve al lange tijd verjaard en kan ook geen oorzaak
van het faillissement zijn. De curator zal om die reden geen onderzoek
verrichten naar de volstortingsplicht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2018
4

7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-04-2018
3

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is in de derde verslagperiode nog
niet afgerond. Naar verw achting zal het onderzoek in de vierde verslagperiode
w orden afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

11-07-2018
4

Een deel van het onderzoek is uitbesteed, w aardoor in de vierde
verslagperiode de voormelde w erkzaamheden nog niet volledig zijn afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

11-10-2018
5

Het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur is afgerond. Er is niet gebleken dat
sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen

11-04-2018
3

Het onderzoek naar paulianeus handelen zal in de vierde verslagperiode
w orden voortgezet.

7.6 Paulianeus handelen

11-07-2018
4

Nog in onderzoek.

7.6 Paulianeus handelen

11-10-2018
5

De curator heeft enkele transacties geconstateerd die een nadere toelichting
behoeven. Het merendeel van de transacties is door de heer Buitendijk
afdoende toegelicht. De curator heeft nog een vraag bij de heer Buitendijk
uitstaan en verw acht het onderzoek in de komende verslagperiode af te
ronden.

7.6 Paulianeus handelen

11-01-2019
6

In de komende verslagperiode zal het onderzoek w orden voortgezet. De
curator heeft nog onvoldoende informatie ontvangen om zijn onderzoek te
kunnen afronden.

7.6 Paulianeus handelen
Het onderzoek is afgerond. De curator heeft geconstateerd dat geen sprake is
van een paulieaneuse rechtshandeling, maar dat w el sprake is van een
vordering van curanda op Buitendijk Strijen Beheer B.V., ter zake een machine
die in betaling is gegeven voor de aankoop van een nieuw e machine, die
eigendom is van Buitendijk Strijen Beheer B.V. Aangezien deze vennootschap
kan betalen door verrekening, kan Buitendijk Strijen geen aanspraak maken op
betaling aan de boedel.

11-04-2019
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het volledige rechtmatigheidsonderzoek zal w aarschijnlijk in de vierde
verslagperiode w orden afgerond.

11-04-2018
3

Het rechtmatigheidsonderzoek zal in de vijfde verslagperiode w orden
voortgezet.

11-07-2018
4

In de zesde verslagperiode dient enkel het onderzoek naar enkele transacties
nog te w orden afgerond.

11-10-2018
5

Het onderzoek is nog niet afgerond en zal in de komende verslagperiode
w orden voortgezet.

11-01-2019
6

Het rechtmatigheidsonderzoek is afgerond. Er is geen aanleiding voor het
treffen van rechtsmaatregelen en er is geen fraude geconstateerd.

11-04-2019
7

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Salaris curator P.M.

Flynth Adviseurs en Accountants: € 740,50
UW V: € 33.968,79

11-04-2018
3
11-10-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 15.242,69

11-04-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
€ 33.867,60

11-04-2018
3

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

8.5 Aantal concurrente crediteuren

11-04-2018
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
17

11-04-2018
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 855.802,85

11-04-2018
3

€ 164.723,16

11-07-2019
8

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

11-04-2018
3

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Nader inventariseren van de schulden van curanda.

11-04-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn vooralsnog geen lopende procedures.

11-07-2018
4

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

11-07-2018
4

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

11-07-2018
4

9.4 Werkzaamheden procedures
Geen.

11-07-2018
4

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de vierde verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek w orden
voortgezet en mogelijk w orden afgerond.

11-04-2018
3

In de komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek en de
w erkzaamheden ter inning van de debiteurenvorderingen w orden voortgezet.

11-07-2018
4

Verslag V
De w erkzaamheden in dit faillissement zijn beperkt tot de incasso van de
resterende debiteurenvorderingen en het onderzoek naar paulianeus
handelen.

11-10-2018
5

De w erkzaamheden zijn nog niet volledig afgerond en w orden in de komende
verslagperiode voortgezet.

11-01-2019
6

De curator verw acht de debiteurenincasso in de komende verslagperiode af te
ronden en zal daarna overgaan tot de financiële afw ikkeling van het
faillissement.

11-04-2019
7

De debiteurenincasso is in de achtste verslagperiode afgerond. Er zullen
enkel nog w erkzaamheden w orden verricht in het kader van de afw ikkeling
van het faillissement.

11-07-2019
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

11-04-2018
3

Verw acht w ordt dat het faillissement in de komende verslagperiode voor
opheffing zal w orden voorgedragen.

11-07-2019
8

10.3 Indiening volgend verslag
11-10-2019

11-07-2019
8

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 'Plan van aanpak'.

11-07-2018
4

Bijlagen
Bijlagen

