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R-C
Curator

mr. J.C.A.T. Frima
mr P.A. de Lange

Algemene gegevens
Naam onderneming
BBS Group B.V.

04-03-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBS Group B.V.
(KvK 66154510), statutair gevestigd te Rotterdam en feitelijk gevestigd te
2951 SV Alblasserdam aan de Paulus Potterstraat 15.

04-03-2019
1

Activiteiten onderneming
Het drijven van een in- en verkooporganisatie van onder meer w entellagers,
(kunststof) glijlagers, compositielagers, remvoeringen, remsystemen,
kraanonderdelen en staddlecarrier onderdelen.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2019

Balanstotaal
€ 138.903,05
€ 262.829,17

Toelichting financiële gegevens

04-03-2019
1

Toelichting financiële gegevens
Ondanks verzoeken daartoe is de administratie nog niet door de curator
ontvangen.

04-03-2019
1

Op 1 april 2019 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden van de
(feitelijk middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vervolgens
heeft de curator op 8 april 2019 diverse administratie mogen ontvangen. De
curator heeft de administratie in onderzoek.

04-06-2019
2

Voor de uitkomst van het administratieonderzoek verw ijst de curator naar punt
7.1 van onderhavig verslag.

12-12-2019
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

04-03-2019
1

Toelichting
Volgens opgave Handelsregister.

Boedelsaldo
€ 2.451,84

04-03-2019
1

€ 2.552,84

04-06-2019
2

€ 8.052,29

12-03-2020
5

€ 8.052,29

02-03-2021
9

€ 8.046,99

02-06-2021
10

€ 8.031,09

01-09-2021
11

Verslagperiode
van
5-2-2019

04-03-2019
1

t/m
4-3-2019
van
5-3-2019

04-06-2019
2

t/m
4-6-2019
van
5-6-2019

04-09-2019

t/m
4-9-2019
van
5-9-2019

3

12-12-2019
4

t/m
12-12-2019
van
13-12-2019

12-03-2020
5

t/m
12-3-2020
van
13-3-2020

12-06-2020
6

t/m
12-6-2020
van
13-6-2020

02-09-2020
7

t/m
2-9-2020
van
3-9-2020

02-12-2020
8

t/m
2-12-2020
van
3-12-2020

02-03-2021
9

t/m
2-3-2021
van
3-3-2021

02-06-2021
10

t/m
2-6-2021
van
3-6-2021
t/m
1-9-2021

Bestede uren

01-09-2021
11

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

21 uur 30 min

2

12 uur 42 min

3

2 uur 36 min

4

9 uur 33 min

5

3 uur 18 min

6

4 uur 42 min

7

2 uur 15 min

8

1 uur 9 min

9

2 uur 51 min

10

9 uur 54 min

11

1 uur 9 min

totaal

71 uur 39 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BBS Group B.V. is
opgericht op 26 mei 2016 en met ingang van 1 juni 2016 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66154510.

04-03-2019
1

De bedrijfsactiviteiten bestonden uit de exploitatie van een in- en
verkooporganisatie van onder meer w entellagers, (kunststof) glijlagers,
compositielagers, remvoeringen, remsystemen, kraanonderdelen en
staddlecarrier onderdelen.
De onderneming heeft de volgende bestuurders gekend:
26-05-2016 t/m 26-11-2018 : I. van W ingerden Beheer B.V.
26-05-2016 t/m heden : de heer P. van W ingerden

1.2 Lopende procedures
De gefailleerde vennootschap is gedagvaard in een kort geding procedure bij
de Rechtbank Rotterdam. De procedure ziet op een loonvordering van een
personeelslid, tevens zijnde de aanvrager van het faillissement. Gezien de
uitspraak tot faillietverklaring is de procedure ingetrokken.

04-03-2019
1

1.3 Verzekeringen
De curator is niet bekend gew orden met lopende verzekeringen. Evenmin
bestaat er noodzaak activa te verzekeren.

04-03-2019
1

1.4 Huur
De curator is niet bekend gew orden met huurovereenkomsten.

04-03-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een personeelslid. Gefailleerde heeft
blijkens het faillissementsrekest een vordering onbetaald gelaten aangaande
het loon (inclusief vakantiegeld en vakantiedagen) vanaf augustus 2018.

04-03-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
10

04-03-2019
1

Toelichting
De gefailleerde vennootschap had op faillissementsdatum 10 w erknemers in
loondienst.
Het personeel w as tot 1 mei 2018 in dienst van de op 7 augustus 2018 in
staat van faillissement verklaarde vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid W 46NL B.V. (F.10/18/275). De curator, het UW V en het Hof
Den Haag is gebleken dat het personeel uit W 46NL B.V. is overgegaan naar
BBS Group B.V.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

04-03-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-2-2019

10

totaal

10

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Corresponderen met het UW V en personeel.

04-03-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom en is
evenmin als rechthebbende betrokken bij onroerend goed.

04-03-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Controle Kadaster.

04-03-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Laptop
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft een laptop van het merk Dell aangetroffen.

04-03-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Nog niet van belang.

04-03-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator is niet bekend gew orden met voorraden of onderhanden w erk.

04-03-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Er is sprake van een leaseauto. De betreffende leasemaatschappij is
meermaals verzocht kopieën te overleggen van de onderliggende stukken
w aaruit haar rechten blijken.

04-03-2019
1

Op faillissementsdatum w as er sprake van een positief saldo van € 0,84 op
een bij de Rabobank aangehouden rekening. Voornoemd bedrag is
bijgeschreven op de boedelrekening.
De curator is gebleken dat de leaseauto eigendom is van de
leasemaatschappij. De leaseauto is thans in bezit van de leasemaatschappij
en zal door haar w orden verkocht.

04-06-2019
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Corresponderen met de leasemaatschappij, het bestuur van de gefailleerde
vennootschap en de bank.

04-03-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Debiteuren
totaal

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 8.040,45
€ 0,00

€ 8.040,45

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft een debiteurenoverzicht ontvangen. Hieruit blijkt een
debiteurensaldo van € 31.435,68. Uit de van de banken ontvangen afschriften
blijkt dat een deel daarvan reeds voor faillissementsdatum is voldaan. Nader
onderzoek vindt nog plaats.

04-03-2019
1

In onderhavige verslagperiode zijn de debiteuren aangeschreven.

12-12-2019
4

Hangende de faillissementsaanvrage is door het bestuur van de gefailleerde
vennootschap met een debiteur een schikking getroffen w aarbij is
overeengekomen dat het schikkingsbedrag ten bedrage van € 3.082,00
betaald zal w orden op de privé-rekening van een bestuurder. De betreffende
debiteur heeft voornoemd bedrag vervolgens ook voldaan op de privérekening van een bestuurder.

12-03-2020
5

Met een debiteur vind nader overleg nog plaats. Voor het overige zijn alle
vorderingen op debiteuren geïncasseerd.

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Een eerste inventarisatie.

04-03-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 24,17

5.2 Leasecontracten

04-03-2019
1

5.2 Leasecontracten
De curator is bekend gew orden met een lopende leaseovereenkomst. De
betreffende leasemaatschappij is meermaals verzocht kopieën te overleggen
van de onderliggende stukken w aaruit haar rechten blijken.

04-03-2019
1

De curator is gebleken dat de leaseauto eigendom is van de
leasemaatschappij. De leaseauto is thans in bezit van de leasemaatschappij
en zal door haar w orden verkocht.

04-06-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
zekerheidsrecht pretenderen.

04-03-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Er hebben zich (nog) geen schuldeisers bij de curator gemeld die een
separatistenpositie pretenderen.

04-03-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er is geen aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud.

04-03-2019
1

5.6 Retentierechten
Er is geen beroep gedaan op enig retentierecht.

04-03-2019
1

5.7 Reclamerechten
Er is niet gereclameerd.

04-03-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
(Nog) niet van toepassing aangezien zich vooralsnog geen schuldeisers bij de
curator hebben gemeld die een zekerheidsrecht of separatistenpositie
pretenderen.

04-03-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Corresponderen met de banken.

04-03-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Op faillissementsdatum w aren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt.

04-03-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Op faillissementsdatum w aren de bedrijfsactiviteiten feitelijk reeds gestaakt.

04-03-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Ondanks verzoeken daartoe heeft de curator nog geen volledige administratie
mogen ontvangen.

04-03-2019
1

Op 1 april 2019 heeft een faillissementsverhoor plaatsgevonden van de
(feitelijk middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Vervolgens
heeft de curator op 8 april 2019 diverse administratie mogen ontvangen. De
curator heeft de administratie in onderzoek.

04-06-2019
2

Een bestuurder is ex art. 2:10 BW verplicht van de vermogenstoestand van de
rechtspersoon en van alles betreffende de w erkzaamheden van de
rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze w erkzaamheden, op
zodanig w ijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige w ijze te bew aren, dat te
allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen w orden
gekend.

12-12-2019
4

Van een op zodanige w ijze gevoerde administratie is geen sprake. Er is
derhalve niet voldaan aan de in art. 2:10 BW opgenomen administratieplicht.

7.2 Depot jaarrekeningen
Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd.

04-03-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Een goedkeurende verklaring van een accountant ontbreekt, maar is ook niet
vereist.

04-03-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Het geplaatste kapitaal bedraagt € 90,00. Gezien het beperkte belang zal de
storting daarvan niet w orden onderzocht.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

04-03-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.
Ja

04-03-2019
1

12-12-2019
4

Toelichting
Er is niet voldaan aan de boekhoudplicht. Daarnaast zijn er geen
jaarrekeningen gedeponeerd. De curator zal in (nader) overleg treden met de
bestuurders.
Ja

12-03-2020
5

Toelichting
De komende verslagperiode zal (nader) overleg met de bestuurders
plaatsvinden.
Ja

12-06-2020
6

Toelichting
Nader overleg vindt nog plaats.
Ja

02-03-2021
9

Toelichting
Aankomende verslagperiode staat een bespreking gepland met de tw eede
(middellijk, oud en tevens feitelijk) bestuurder.
Ja

02-06-2021
10

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft er onder andere aangaande de
rechtmatigheden een bespreking plaatsgevonden met de tw eede (middellijk)
bestuurder en zijn advocaat. Vervolgens zijn zijdens de boedel de vorderingen
en juridische grondslagen daarvan schriftelijk nader uiteengezet en
onderbouw d.
Naar verw achting zal de aankomende verslagperiode duidelijk w orden of
partijen tot een aan de situatie rechtdoende buitengerechtelijke regeling
kunnen komen.
Ja
Toelichting
De advocaat van de tw eede (middellijk) bestuurder berichtte meer tijd nodig
te hebben voor beantw oording van de schriftelijke nadere uiteenzetting en
onderbouw ing van de vorderingen zijdens de boedel. Inmiddels heeft de
curator een termijn gesteld.

7.6 Paulianeus handelen

01-09-2021
11

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Nader onderzoek dient nog plaats te vinden.

Toelichting
De curator zal in (nader) overleg treden met de bestuurders.
Ja

04-03-2019
1

12-12-2019
4

12-03-2020
5

Toelichting
De komende verslagperiode zal (nader) overleg met de bestuurders
plaatsvinden.
Ja

12-06-2020
6

Toelichting
Nader overleg vindt nog plaats.
Ja

02-03-2021
9

Toelichting
Aankomende verslagperiode staat een bespreking gepland met de tw eede
(middellijk, oud en tevens feitelijk) bestuurder.
Ja

02-06-2021
10

Toelichting
In de onderhavige verslagperiode heeft er onder andere aangaande de
rechtmatigheden een bespreking plaatsgevonden met de tw eede (middellijk)
bestuurder en zijn advocaat. Vervolgens zijn zijdens de boedel de vorderingen
en juridische grondslagen daarvan schriftelijk nader uiteengezet en
onderbouw d.
Naar verw achting zal de aankomende verslagperiode duidelijk w orden of
partijen tot een aan de situatie rechtdoende buitengerechtelijke regeling
kunnen komen.
Ja

01-09-2021
11

Toelichting
De advocaat van de tw eede (middellijk) bestuurder berichtte meer tijd nodig
te hebben voor beantw oording van de schriftelijke nadere uiteenzetting en
onderbouw ing van de vorderingen zijdens de boedel. Inmiddels heeft de
curator een termijn gesteld.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek depot jaarrekeningen en omvang van het geplaatste kapitaal.

04-03-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De faillissementskosten vormen een boedelvordering. Hetzelfde geldt voor een
deel van de te verw achten vordering van het UW V in verband met
overgenomen loonverplichtingen.

Toelichting
Het UW V heeft geen boedelvordering kenbaar gemaakt.

04-03-2019
1

04-06-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 1.477,00

04-03-2019
1

€ 20.117,00

04-06-2019
2

€ 89.408,00

12-12-2019
4

€ 103.602,00

12-03-2020
5

€ 109.425,00

02-03-2021
9

€ 97.179,00

02-06-2021
10

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V dient haar vordering nog kenbaar te maken.

04-03-2019
1

€ 87.009,43

04-06-2019
2

€ 87.009,43

02-03-2021
9

8.4 Andere pref. crediteuren

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Een personeelslid heeft een vordering kenbaar gemaakt. In afw achting van de
uitbetaling van het UW V is de vordering als P.M.-post opgenomen.

Toelichting
Door een drietal personeelsleden zijn preferente vorderingen ingediend w elke
als P.M.-posten zijn geplaatst op de lijst van voorlopig erkende preferente
schuldeisers.

04-03-2019
1

04-09-2019
3

8.5 Aantal concurrente crediteuren
5

04-03-2019
1

9

04-06-2019
2

12

04-09-2019
3

15

02-09-2020
7

15

02-03-2021
9

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 9.726,58

04-03-2019
1

€ 32.799,77

04-06-2019
2

€ 27.249,31

04-09-2019
3

€ 48.607,81

02-09-2020
7

€ 48.607,81

02-03-2021
9

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de verw achte w ijze van afw ikkeling kan nog geen concrete uitspraak
gedaan w orden.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

04-03-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren van de schuldenpositie.

04-03-2019
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

04-03-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:

04-03-2019
1

- het verkrijgen van de administratie;
- het verkrijgen van inlichtingen van het bestuur;
- onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.
De volgende verslagperiode hebben de volgende onderdelen prioriteit:
- onderzoek doen naar de administratie;
- onderzoek naar andere vermogensbestanddelen;
- onderzoeken van rechten van derden;
- het nader inventariseren van de schuldenpositie.

04-06-2019
2

Het voeren van overleg met de bestuurders omtrent de uitkomsten van het
administratie- en rechtmatighedenonderzoek geniet prioriteit.

12-12-2019
4

Het voeren van (nader) overleg met de bestuurders en een debiteur geniet
prioriteit.

12-03-2020
5

Het voeren van nader overleg met de bestuurders en een debiteur geniet
prioriteit.

12-06-2020
6

Overleg vindt nog plaats.

02-09-2020
7

Nader overleg met het bestuur vind nog plaats. De afspraak met de tw eede
(middellijk, oud en tevens feitelijk) bestuurder staat ingepland.

02-03-2021
9

In de onderhavige verslagperiode heeft er onder andere aangaande de
rechtmatigheden een bespreking plaatsgevonden met de tw eede (middellijk)
bestuurder en zijn advocaat. Vervolgens zijn zijdens de boedel de vorderingen
en juridische grondslagen daarvan schriftelijk nader uiteengezet en
onderbouw d.

02-06-2021
10

Naar verw achting zal de aankomende verslagperiode duidelijk w orden of
partijen tot een aan de situatie rechtdoende buitengerechtelijke regeling
kunnen komen.
De advocaat van de tw eede (middellijk) bestuurder berichtte meer tijd nodig
te hebben voor beantw oording van de schriftelijke nadere uiteenzetting en
onderbouw ing van de vorderingen zijdens de boedel. Inmiddels heeft de
curator een termijn gesteld.

01-09-2021
11

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan nog geen concrete
uitspraak w orden gedaan.

04-03-2019
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-12-2021

01-09-2021
11

10.4 Werkzaamheden overig
De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

04-03-2019
1

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

02-06-2021
10

De gebruikelijke w erkzaamheden, w aaronder de verslaglegging.

01-09-2021
11

Bijlagen
Bijlagen

