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Algemene gegevens
Naam onderneming
B.O. B.V.

03-12-2018
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap B.O. B.V., tevens handelend onder de naam
Optimaal Beveiliging Services, voorheen genaamd Optimaal Bedrijfsdiensten
B.V., statutair gevestigd te Den Helder en kantoorhoudende aan de
Burgemeester Ritmeesterw eg nr. 23g en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 37111246.

03-12-2018
1

Activiteiten onderneming
Volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: Interieurreiniging van
gebouw en en schoonmaak- en beveiligingsbedrijf.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 522.722,00

€ -69.635,00

€ 348.211,00

2015

€ 951.400,00

€ -23.299,00

€ 383.701,00

2016

€ 917.544,00

€ 39.856,00

€ 222.256,00

2017

€ 823.473,00

€ -95.216,00

€ 91.038,00

Toelichting financiële gegevens

03-12-2018
1

Toelichting financiële gegevens
Uitgaande van de kolommenballans over het jaar 2018 per 7 november 2018
geldt voor het jaar 2018 (tot 7 november 2018) een omzet van € 509.336,00
en een verlies van € 96.033,00.

03-12-2018
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
23

03-12-2018
1

Boedelsaldo
€ 14.395,00

03-12-2018
1

€ 23.326,94

23-05-2019
2

€ 22.731,98

04-09-2019
3

€ 53.016,04

03-02-2020
4

€ 52.937,37

01-09-2020
5

€ 52.115,53

19-02-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
6-11-2018

03-12-2018
1

t/m
29-11-2018
van
30-11-2018

23-05-2019
2

t/m
21-5-2019
van
22-5-2019

04-09-2019
3

t/m
29-8-2019
van
30-8-2019

03-02-2020
4

t/m
30-1-2020
van
31-1-2020

01-09-2020
5

t/m
24-7-2020
van
25-7-2020

19-02-2021
6

t/m
18-2-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

29 uur 0 min

2

14 uur 10 min

3

6 uur 45 min

4

17 uur 0 min

5

5 uur 55 min

6

3 uur 25 min

totaal

76 uur 15 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
B.O. B.V., tevens handelend onder de naam Optimaal Beveiliging Services,
voorheen genaamd Optimaal Bedrijfsdiensten B.V., is op 20 september 2006
opgericht. De eerste inschrijving in het handelsregister is van 22 september
2006. Op 19 oktober 2018 heeft een laatste statutenw ijziging
plaatsgevonden. Herbij is de naam Optimaal Bedrijfsdiensten B.V. gew ijzigd in
B.O. B.V.

03-12-2018
1

Enig aandeelhouder en bestuurder van B.O. B.V. is Rademaker Beheer B.V. De
heer F.W . Rademaker is enig aandeelhouder en bestuurder van Rademaker
Beheer B.V.
Uit de stukken en/of informatie die de curator heeft ontvangen, meent hij op te
moeten maken dat de heer Rademaker begin 2006 in eerste instantie een
eenmanszaak genaamd Optimaal Bedrijfsdiensten heeft opgericht. Na
oprichting van (thans) B.O. B.V. is de bedrijfsvoering overgenomen c.q.
voortgezet in B.O. B.V.

1.2 Lopende procedures
Niet is gebleken dat B.O. B.V. betrokken is bij (lopende) procedures.

03-12-2018
1

1.3 Verzekeringen
De verzekeringen w orden geïnventariseerd. De verzekeringstussenpersoon is
aangeschreven en geïnformeerd over het faillissement van B.O. B.V.

03-12-2018
1

Alle verzekeringen zijn beëindigd.

23-05-2019
2

1.4 Huur
Het bedrijfspand aan de Burgemeester Ritmeesterw eg nr. 23g te Den Helder
w ordt gehuurd. De huurovereenkomst is in onderling overleg met de
verhuurder ontbonden per 1 december 2018.

03-12-2018
1

1.5 Oorzaak faillissement
In onderzoek. Uitgaande van de informatie die de curator van de
bestuurder/aandeelhouder heeft ontvangen, zou de oorzaak gelegen zijn in
een substantieel teruglopende omzet. Hierdoor is een schuldenpositie
ontstaan w aarvoor geen oplossingen meer gevonden konden w orden. Nadat
de Belastingdienst als grootste schuldeiser beslag had gelegd op de
bedrijfsmiddelen is de beslissing genomen om zelfstandig het faillissement aan
te vragen.

03-12-2018
1

Het verdere onderzoek naar de achtergronden van het faillissement is nog
lopende.

23-05-2019
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
23

03-12-2018
1

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement van B.O. B.V. w as sprake van
23 personeelsleden.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
25

03-12-2018
1

Toelichting
Uitgaande van de jaarrekening over het jaar 2017 w aren er in dit jaar
ongeveer 25 personeelsleden; deels ook parttime. Omgerekend naar fulltime
dienstverbanden w as sprake van 15 personeelsleden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

9-11-2018

23

totaal

23

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
Het in dienst zijnde personeel is ontslag aangezegd.

03-12-2018
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Niet is gebleken dat er sprake is van onroerende zaken.

03-12-2018
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

kantoorinventaris, schoonmaakmiddelen, vijf
voertuigen en een aanhangw agen

€ 20.000,00

totaal

€ 20.000,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
De aanw ezige bedrijfsmiddelen zijn samen met de beperkte voorraden en de
immateriële activa c.q. goodw ill verkocht voor een bedrag van € 20.000,00.
Betaling van de koopsom ter zake de bedrijfsmiddelen zal in tw ee termijnen
geschieden. De eerste termijn van € 15.000,00 is reeds ontvangen. De tw eede
termijn van € 5.000,00 dient uiterlijk 15 december 2018 te zijn voldaan. Niet
eerder dan nadat de volledige koopsom is voldaan zullen de bedrijfsmiddelen
juridisch in eigendom w orden overgedragen.

03-12-2018
1

De tw eede termijn groot € 5.000,00 is tijdig voldaan.

23-05-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing. Er is geen sprake van een pandrecht op de
bedrijfsmiddelen en/of voorraden.

03-12-2018
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
De bedrijfsmiddelen zijn verkocht onder eigendomsvoorbehoud. Thans is het
afw achten dat ook de tw eede termijn van de overeengekomen koopsom door
de koper zal w orden voldaan.

03-12-2018
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

voorraden nihil; w el beperkt onderhanden w erk

€ 10.000,00

totaal

€ 10.000,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Voor zover er sprake w as van voorraden, w aren deze zeer beperkt en zijn
deze samen met de bedrijfsmiddelen verkocht. Het onderhanden w erk betrof
de nog niet gedeclareerde w erkzaamheden over de periode 1 november 2018
tot 12 november 2018. Het onderhanden w erk is verkocht voor een bedrag
van € 10.000,00. Betaling van het onderhanden w erk dient uiterlijk 15 januari
2019 te geschieden. Niet eerder dan nadat ook de koopsom in verband met de
overname van het onderhanden w erk door de faillissementsboedel is
ontvangen, w ordt de koper van de bedrijfsmiddelen eigenaar van de aan haar
verkochte activa.

03-12-2018
1

Het bedrag groot € 10.000,00 in verband met de verkoop van het
onderhanden w erk is ontvangen.

23-05-2019
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
De voorraden en het onderhanden w erk zijn verkocht. Thans is afw achten dat
ook de tw eede termijn van de overeengekomen koopsom voor de
bedrijfsmiddelen en de koopsom in verband met het onderhanden w erk door
de koper zal w orden voldaan

03-12-2018
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog is niet gebleken van andere activa.

03-12-2018
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Een aantal klanten dienen de voor het
faillissement toegezonden facturen nog te
voldoen.

€ 36.276,97

€ 31.054,92

€ 0,00

totaal

€ 36.276,97

€ 31.054,92

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Uitgaande van de debiteurenlijst van 7 november 2018 w as sprake van een
debiteurenpost van € 36.276,97. Gebleken is dat een geruim aantal debiteuren
in de periode na het uitspreken van het faillissement voor betaling op de
bankrekening van B.O. B.V. bij ABN AMRO Bank N.V. hebben gezorgd.

03-12-2018
1

Op de bankrekening van B.O. B.V. bij ABN AMRO Bank N.V. zijn na het
uitspreken van het faillissement een geruim aantal bedragen ontvangen. Niet
alle ontvangen bedragen kunnen één op één w orden gerelateerd aan de door
de curator ontvangen debiteurenlijst. Hiertoe zal nader onderzoek nodig zijn.
De bedragen die w el één op één aan de ontvangen debiteurenlijst kunnen
w orden gekoppeld omvatten een bedrag van € 21.703,83.

23-05-2019
2

In de aankomende periode zal de curator ABN AMRO Bank N.V. verzoeken om
alle na het uitspreken van het faillissement ontvangen bedragen over te
maken naar de faillissementsrekening.
Mede op basis van de informatie van de bestuurder heeft curator alle na het
uitspreken van het faillissement ontvangen bedragen kunnen plaatsen.
Gebleken is dat in totaal een bedrag groot € 25.344,30 vanuit de openstaande
debiteuren is ontvangen op de bankrekeningen bij ABN AMRO Bank N.V. Deze
ontvangen gelden dienen door ABN AMRO Bank N.V. nog te w orden
overgemaakt naar de faillissementsrekening.

04-09-2019
3

Ook rekening houdende met een faillissement van één van de debiteuren lijkt
thans nog sprake te zijn van openstaande debiteuren voor een bedrag van €
6.639,76. De betreffende debiteuren zullen door de curator w orden
aangeschreven.
ABN AMRO Bank N.V. heeft de gelden w elke na datum uitspreken van het
faillissement nog op de bankrekening van B.O. B.V. zijn ontvangen
overgemaakt naar de faillissementsrekening. Een zestal bedragen is door de
verschillende debiteuren rechtstreeks overgemaakt naar de
faillissementsrekening.
Een aantal debiteuren hebben verw eer gevoerd. Voor zover nodig heeft de
curator afstemming gehad met de bestuurder van B.O. B.V. ter beoordeling van
de gestelde verw eren. Een aantal verw eren heeft de curator moeten
accepteren.
Uitgaande van de debiteurenadministratie van B.O. B.V. is thans nog sprake
van een debiteurenpost groot € 5.615,22.
Afgezien van de hiervoor genoemde handelsdebiteuren geldt dat B.O. B.V.
naar de mening van de curator een vordering heeft op het advocatenkantoor
w at B.O. B.V. en/of haar bestuurder heeft bijgestaan in verband met het
(aanvragen van het) faillissement van B.O. B.V. De curator heeft moeten
constateren dat het betreffende advocatenkantoor in de periode kort
voorafgaande aan het faillissement van B.O. B.V. een voorschotfactuur heeft
verzonden w elke door B.O. B.V. is voldaan. De facturen die nadien door dit
kantoor aan B.O. B.V. zijn verzonden, zijn daarna in mindering gebracht op het
betaalde voorschot w aarna nog een bedrag van € 332,74 resteerde w at door
het kantoor is overgemaakt naar de faillissementsrekening. De facturen
w aarmee het voorschotbedrag zijn verrekend betreffen echter facturen van
datum faillissement, dan w el daarna. De curator betw ist dat het betreffende
advocatenkantoor gerechtigd is gew eest tot de door haar uitgevoerde
verrekeningen en stelt zich op het standpunt dat het advocatenkantoor

03-02-2020
4

gehouden is tot uit- c.q. terugbetaling van een aanzienlijk groter deel van het
door B.O. B.V. betaalde voorschot.

Nadat de curator de debiteuren nogmaals heeft aangeschreven heeft dit tot
betaling van één van de debiteuren geleid. Er is een bedrag van € 157,28
ontvangen. Een andere debiteur heeft erkend het door de curator gestelde
bedrag verschuldigd te zin, doch heeft aangegeven nog niet te w illen betalen
totdat er voldoende zekerheid is dat zij niet door de Belastingdienst w ordt
aangesproken. Een laatste debiteur de curator verzocht om een kopie van de
factuur. Deze heeft de curator bij de bestuurder opgevraagd en toegezonden.

01-09-2020
5

De curator heeft de nog openstaande debiteuren inmiddels beoordeeld en
geconstateerd lijkt te moeten w orden dat het treffen van verdere
incassomaatregelen niet in het belang van de faillissementsboedel is. Enerzijds
geldt dat door verschillende debiteuren verw eer w ordt gevoerd. Anderzijds
geldt dat bepaalde vorderingen van dusdanig beperkte omvang zijn dat de
kosten van een eventuele incassoprocedure de baten (zeer aanzienlijk) zullen
overstijgen.
Van de rechter-commissaris heeft de curator toestemming gekregen om over te
gaan tot dagvaarding van het advocatenkantoor w at B.O. B.V. en/of haar
bestuurder heeft bijgestaan in verband met (het aanvragen van) het
faillissement. De dagvaarding is inmiddels toegezonden aan de deurw aarder
met het verzoek om deze aan het betreffende advocatenkantoor te
betekenen.
De curator is inmiddels overgegaan tot aanschrijving van de bestuurder van
B.O. B.V. en een tw eetal aan deze bestuurder gerelateerde vennootschappen
op grond van naar de mening van de curator bestaande rekeningcourantposities ten tijde van het uitspreken van het faillissement van B.O. B.V.
De hiervoor genoemden partijen c.q. (rechts)personen hebben niet op dit
schrijven van de curator gereageerd. De curator zal de rechter-commissaris
verzoek hem toestemming te verlenen om ook tegen deze partijen c.q.
(rechts)personen een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.
De partner van de bestuurder is eveneens door de curator aangeschreven.
Hierop heeft de curator een reactie met verw eer ontvangen. Onder andere is
door de partner van de bestuurder een beroep op verrekening gedaan. In de
aankomende periode zal de curator beoordelen of dit verw eer w el of niet dient
te w orden gehonoreerd. Zo neen, dan lijkt het onvermijdelijk dat ook een
gerechtelijke procedure tegen de partner van de bestuurder dient te w orden
gevoerd.

De curator is voor de laatste maal overgegaan tot aanschrijving van de
debiteur die heeft erkend dat zij nog een bedrag verschuldigd is, doch w elke
heeft aangegeven nog niet te w illen betalen omdat zij vreest aangesproken
te w orden door de Belastingdienst. Niet is gebleken dat deze debiteur door
de Belastingdienst is aangesproken zodat de curator - ook gezien de
ouderdom van de facturen - zich op het standpunt stelt dat dit argument niet
langer reden kan zijn om betaling te w eigeren. Dit voor zover het door de
debiteur gestelde formeel juridisch al reden mocht/mag vormen om haar
betalingsverplichting op te schorten. Mocht de debiteur w el w eigeren om tot
betaling over te gaan, dan zal de curator de rechter-commissaris
toestemming verzoeken om een gerechtelijke procedure aanhangig te

19-02-2021
6

maken.
Voor de andere handelsdebiteuren geldt dat de curator tot de beslissing
heeft moeten komen dat het nemen van verdere (gerechtelijke) maatregelen
niet in het belang van de faillissementsboedel is.
Tegen het (voormalig) advocatenkantoor van B.O. B.V. en/of haar bestuurder
is de curator een gerechtelijke procedure begonnen. Verw ezen w ordt naar
hetgeen is gesteld onder 9. procedures.
Tegelijkertijd met het indienen van verslag nr. 5 heeft de curator de
bestuurder een laatste maal aangeschreven en in de gelegenheid gesteld om
op minnelijke w ijze tot een oplossing van de ontstane situatie te komen.
Hierop is geen enkele reactie van de bestuurder gekomen. W el is de curator
inmiddels gebleken dat een vennootschapen w aarop een vordering is in
verband met een rekening-courantpositie eind 2020 is ontbonden en is
uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Tegelijkertijd met het indienen van dit verslag zal de curator de rechtercommissaris verzoeken hem toestemming te verlenen om een gerechtelijke
procedure tegen de bestuurder en de nog resterende vennootschap
aanhangig te maken.
De curator handhaaft het standpunt dat er een vordering is op de partner
van de bestuurder. Voor nu kiest de curator er voor om zijn aandacht eerst te
richten op de bestuurder.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren
In de aankomende periode zal de curator nagaan w elke debiteuren nog niet
aan de betalingsverplichting hebben voldaan en deze debiteuren zullen door
de curator w orden aangeschreven.

03-12-2018
1

De curator is overgegaan tot aanschrijving van de debiteuren w aarvan niet is
gebleken dat zij vrijw illig voor betaling van de openstaande factuur/facturen
hebben gezorgd. Afhankelijk van mogelijke reacties zal moeten w orden bezien
of het in het belang van de faillissementsboedel is om verdere
incassomaatregelen te treffen.

23-05-2019
2

Aanschrijving van de nog openstaande debiteuren.

04-09-2019
3

Na eventueel overleg met de bestuurder van B.O. B.V. zal de curator nagaan of
het in het kader van het faillissement toegevoegde w aarde heeft om nogmaals
over te gaan tot aanschrijving van bepaalde debiteuren. Zo nodig zal de
curator in zijn afw eging ook rekening houden met de eventueel te maken
kosten.

03-02-2020
4

Aangaande de vordering die er volgens de curator is op het (voormalig)
advocatenkantoor van B.O. B.V. en haar bestuurder zal de curator beoordelen
w elke verdere (rechts)maatregelen dienen te w orden getroffen.
De w erkzaamheden van de curator zullen bestaan in ieder geval uit het voeren
van een gerechtelijke procedure tegen het advocatenkantoor en mogelijk ook
het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder en de aan
hem gerelateerde vennootschappen. Ook zal de curator mogelijk een
procedure moeten voeren tegen de partner van de bestuurder.

01-09-2020
5

Incasso van de handelsdebiteur.

19-02-2021
6

Het voeren van een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder en zijn
beheersvennootschap. Mogelijk dat op termijn ook een gerechtelijke
procedure aanhangig dient te w orden gemaakt tegen de partner van de
bestuurder.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 25.212,43
Toelichting vordering van bank(en)
B.O. B.V. had bij ABN AMRO Bank N.V. een rekening-courantfaciliteit. Door ABN
AMRO Bank N.V. is een vordering groot € 25.212,43 ingediend.
Bij ABN AMRO Bank N.V. had B.O. B.V. ook een G-rekening. Ten tijde van het
uitspreken van het faillissement w as sprake van een saldo op de G-rekening
groot € 1.130,56.

5.2 Leasecontracten

03-12-2018
1

5.2 Leasecontracten
Vooralsnog is niet gebleken van leasecontracten.

03-12-2018
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Vooralsnog is niet gebleken dat er aan partijen/financiers zekerheden zijn
verstrekt.

03-12-2018
1

5.4 Separatistenpositie
Vooralsnog is niet gebleken van een partij die aanspraak w enst te maken op
een separatistenpositie.

03-12-2018
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog is geen aanspraak gemaakt c.q. gedaan op een
eigendomsvoorbehoud.

03-12-2018
1

5.6 Retentierechten
Vooralsnog is geen aanspraak gemaakt op retentierechten.

03-12-2018
1

5.7 Reclamerechten
Vooralsnog is geen aanspraak gemaakt op reclamerechten.

03-12-2018
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Nu niet is gebleken dat B.O. B.V. zekerheden heeft verstrekt, heeft de curator
geen afspraken hoeven maken over boedelbijdragen.

03-12-2018
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft haar vordering ingediend. In de aankomende
periode zal tot afw ikkeling van de G-rekening dienen te w orden overgegaan.
Van de Belastingdienst heeft de curator een brief ontvangen w aaruit blijkt dat
deze reeds is overgegaan tot aanschrijving van ABN AMRO Bank N.V. in
verband met het saldo op de G-rekening.

03-12-2018
1

Het saldo zoals aanw ezig op de G-rekening is op verzoek van de
Belastingdienst overgemaakt naar de Belastingdienst.

23-05-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
In verband met de beoogde doorstart is de bedrijfsvoering voor een periode
van drie dagen feitelijk voortgezet. Lopende w erkzaamheden/opdrachten zijn
in deze periode uitgevoerd.

03-12-2018
1

6.2 Financiële verslaglegging
Van de bestuurder heeft de curator een (uren)overzicht ontvangen w aaruit
blijkt w elke w erkzaamheden/opdrachten vanaf 1 november 2018 (derhalve ook
de dagen na het uitspreken van het faillissement) zijn uitgevoerd. Aan de hand
hiervan is vastgesteld w elk bedrag c.q. w aarde deze w erkzaamheden
vertegenw oordigden en op basis hiervan is de curator met de doorstartende
partij tot een regeling gekomen w aarbij deze het onderhanden w erk heeft
overgenomen inclusief het risico van w anbetaling door de betreffende
debiteuren.

03-12-2018
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Verw ezen w ordt naar hetgeen onder 6.2 is gesteld. De curator dient er thans
enkel nog op toe te zien dat de overeengekomen vergoeding groot €
10.000,00 tijdig door de doorstartende partij w ordt voldaan.

03-12-2018
1

Het bedrag groot € 10.000,00 is door de doorstartende partij voldaan.

23-05-2019
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de activa (met uitzondering
van de debiteurenpositie ten tijde van het faillissement) van B.O. verkocht aan
Optimaal Schoonhouden B.V.

03-12-2018
1

6.5 Verantwoording
De curator heeft foto's gemaakt van de bedrijfsmiddelen en heeft deze samen
met de gegevens aangaande de verschillende voertuigen toegezonden aan
een taxatiebureau. Aan de hand hiervan is de curator met de doorstartende
onderneming in overleg getreden voor w at betreft een mogelijke verkoop.

6.6 Opbrengst

03-12-2018
1

6.6 Opbrengst
€ 30.000,00

03-12-2018
1

Toelichting
De bedrijfsmiddelen (inclusief goodw ill en voertuigen) hebben in totaal een
bedrag van € 20.000,00 opgebracht. Het onderhanden w erk heeft in totaal
een bedrag van € 10.000,00 opgebracht.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
De w erkzaamheden zullen betrekking hebben op het incasseren van de tw ee
toekomstige betalingstermijnen.

03-12-2018
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In onderzoek.

03-12-2018
1

Ook thans nog in onderzoek.

23-05-2019
2

Uitgaande van de bekend zijnde informatie kan gesteld w orden dat aan de
boekhoudplicht is voldaan.

04-09-2019
3

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over het boekjaar 2017 is op 8 oktober 2018 gedeponeerd.
W anneer de jaarrekeningen over de voorgaande jaren zijn gedeponeerd, dient
nog te w orden onderzocht.

03-12-2018
1

Het is nog niet duidelijk w anneer de jaarrekeningen over 2015 en 2016 zijn
gedeponeerd. Dit zal nog w orden uitgezocht.

23-05-2019
2

De jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 zijn tijdig gedeponeerd.

04-09-2019
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
De jaarrekening 2017 is door de accountant voorzien van een
samenstellingsverklaring.

03-12-2018
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Onbekend. Mocht echter blijken dat de aandelen in het verleden niet (volledig)
zijn volgestort, dan geldt dat de vordering tot het alsnog volstorten van de
aandelen is verjaard.

03-12-2018
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. Met toestemming van de rechter-commissaris heeft de curator
Nederpel De Block & Partners opdracht gegeven om de digitale administratie
veilig te stellen en een eerste onderzoek te doen omtrent de
bedrijfsadministratie.

Toelichting
Op basis van het onderzoek zoals uitgevoerd door Nederpel De Block &
Partners is de curator overgegaan tot aanschrijving van de bestuurder en
heeft hij deze een aantal vragen voorgelegd. Hierop heeft de curator een
schriftelijke reactie ontvangen. Sommige zaken zijn hiermee (deels)
opgehelderd, doch de reactie van de bestuurder heeft ook tot nieuw e vragen
geleid. Deze zullen in de aankomende periode aan de bestuurder w orden
voorgelegd.

Toelichting
De vragen die de curator aan de bestuurder heeft voorgelegd, hebben er toe
geleid dat een c.q. de advocaat van de bestuurder contact met de curator
heeft opgenomen. Afgesproken is dat partijen in de aankomende periode
nader overleg en/of correspondentie zullen voeren naar aanleiding van de
door de curator gestelde vragen en de mogelijke vordering die er vanuit de
faillissementsboedel op de bestuurder is.

03-12-2018
1

23-05-2019
2

04-09-2019
3

Door de advocaat van de bestuurder is reeds aangegeven dat een eventueel
door de curator gestelde vordering op grond van onbehoorlijk bestuur
mogelijk/w aarschijnlijk niet volledig incasseerbaar zal zijn als gevolg van de
huidige financiële positie van de bestuurder. In verband hiermee heeft de
curator de advocaat van de bestuurder aangegeven dat hij volledige inzage
w enst te verkrijgen in de financiële positie van de bestuurder.

Toelichting
De correspondentie tussen de curator enerzijds en de bestuurder en zijn
advocaat anderzijds heeft niet tot een oplossing geleid. De curator bezint zich
op nader te nemen stappen c.q. maatregelen.

7.6 Paulianeus handelen

03-02-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. De curator is w el gebleken dat op 31 mei 2018 een tw eetal
voertuigen op naam van een zustervennootschap zijn gesteld. Betaling van de
koopsommen (€ 2.000,00 en € 2.500,00) heeft niet eerder dan per 2 oktober
2018 plaatsgevonden. Deze transacties vormen in ieder geval een punt van
aandacht.

Toelichting
Deze kw estie is ook thans nog in onderzoek.
Ja

03-12-2018
1

23-05-2019
2

04-09-2019
3

Toelichting
De curator heeft zich jegens de bestuurder op het standpunt gesteld dat er
sprake is gew eest van paulianeus handelen. In ieder geval in verband met de
verkoop van een tw eetal voertuigen, doch ook in verband met
(administratieve) verrekeningen w elke zijn doorgevoerd in de rekeningcourantverhoudingen met gerelateerde vennootschappen. Het lijkt er op dat
het onder andere naar aanleiding hiervan is gew eest dat de bestuurder de
beslissing heeft genomen om zich door een advocaat te laten bijstaan.
In de aankomende periode zal ook op dit punt nader overleg plaatsvinden
tussen de advocaat van de bestuurder en de curator. Door de advocaat van de
bestuurder is reeds aangegeven dat eventueel door de curator gestelde
vorderingen op grond van paulianeus handelen mogelijk/w aarschijnlijk niet
volledig incasseerbaar zullen zijn als gevolg van de huidige financiële positie
van de bestuurder en de aan hem verbonden vennootschappen. In verband
hiermee heeft de curator de advocaat van de bestuurder aangegeven dat hij
volledige inzage w enst te verkrijgen in de financiële positie van de bestuurder
en de aan hem gerelateerde vennootschappen.

Toelichting
Verw ezen kan w orden naar hetgeen is gesteld onder 7.5. Ook op dit punt
bezint de curator zich op nader te nemen stappen c.q. maatregelen.
Ja

03-02-2020
4

01-09-2020
5

Toelichting
Een laatste poging van de curator om in onderling overleg tot een oplossing te
komen voor w at betreft het door het gestelde paulianeus handelen, heeft
nergens toe geleid. De curator zal de rechter-commissaris verzoeken hem
toestemming te verlenen tot het voeren van een gerechtelijke procedure.
Ja
Toelichting
Het in verslag nr. 6 gestelde geldt ook thans nog. De curator is voornemens
een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder aanhangig te maken.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

19-02-2021
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Nadat het eerste rapport van Nederpel De Block & Partners is ontvangen, zal
de curator dit bestuderen en aan de hand hiervan zal moeten bezien of er
bepaalde punten/kw esties zijn die om extra aandacht vragen.

03-12-2018
1

Verw ezen kan w orden naar hetgeen hiervoor is gesteld.

23-05-2019
2

In de aankomende periode zal nader overleg en/of correspondentie
plaatsvinden met de advocaat van de bestuurder.

04-09-2019
3

De curator zal de rechter-commissaris verzoeken hem toestemming geven om
een gerechtelijke procedure aanhangig te maken.

01-09-2020
5

Aanhangig maken c.q. voeren van een gerechtelijke procedure tegen de
bestuurder.

19-02-2021
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
In afw achting. In ieder geval zal er sprake zijn van een boedelvordering in
verband met de uitbetalingen door het UW V van de salarissen over de periode
na het uitspreken van het faillissement.
€ 38.389,07

03-12-2018
1

04-09-2019
3

Toelichting
Door het UW V is een boedelvordering ingediend voor in totaal € 38.367,89.
Door ClaimsAgent is een boedelvordering ingediend van € 21,18 w egens
verrichte diensten.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 81.179,00

03-12-2018
1

€ 90.755,00

23-05-2019
2

€ 93.512,00

19-02-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
In afw achting. In ieder geval zal er sprake zijn van een vordering in verband
met het feit dat de laatste salarisbetaling door B.O. B.V. zag op de periode tot
en met 7 oktober 2018. Vanaf 8 oktober 2018 heeft het personeel derhalve
geen loon meer van B.O. B.V. ontvangen.
€ 33.292,67

03-12-2018
1

04-09-2019
3

Toelichting
Door het UW V is een preferente vordering ingediend voor in totaal een bedrag
van € 33.292,67.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 4.841,01

23-05-2019
2

Toelichting
Door een voormalig w erknemer is een preferente vordering ingediend w egens
openstaande vakantie-uren.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

03-12-2018
1

9

23-05-2019
2

10

04-09-2019
3

Toelichting
Door het UW V is nog een concurrente vordering groot € 13.027,96 ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 56.032,83

03-12-2018
1

€ 72.666,78

23-05-2019
2

€ 85.694,74

04-09-2019
3

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
In afw achting. Het is thans nog te vroeg om een goede inschatting te kunnen
maken omtrent de mogelijke w ijze w aarop het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

03-12-2018
1

Ook op dit moment is het voor de curator nog niet goed mogelijk een
inschatting te maken omtrent de w ijze w aarop het faillissement zal w orden
afgew ikkeld.

23-05-2019
2

Uitgaande van de huidige situatie dienen de concurrente crediteuren er
rekening mee te houden dat aan hen geen enkele uitkering kan w orden
gedaan. Mogelijk dat aan de hoogst preferente crediteuren nog w el een
uitkering kan w orden gedaan, doch ook dit is niet zeker. Een en ander zal ook
afhankelijk zijn van de verdere ontw ikkelingen c.q. afw ikkeling in verband met
het door de curator gestelde onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

04-09-2019
3

Op basis van de huidige financiële situatie geldt dat allen de boedelschuld
mogelijk deels kan w orden voldaan.

01-09-2020
5

Ook thans geldt dat er rekening mee moet w orden gehouden dat alleen de
boedelschuld mogelijk deels kan w orden voldaan.

19-02-2021
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aan de hand van de crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren
aangeschreven. In de aankomende periode zullen de crediteuren verder
w orden geïnventariseerd.

03-12-2018
1

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

De curator is - nadat hiervoor toestemming is gekregen van de rechtercommissaris - een procedure begonnen tegen het (voormalig)
advocatenkantoor van B.O. B.V. en/of de bestuurder.

19-02-2021
6

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

Door het (voormalig) advocatenkantoor van B.O. B.V. en/of de bestuurder is
een conclusie van antw oord ingediend w aarna de rechtbank heeft bepaald
dat er een zitting dient plaats te vinden. Op 8 april 2021 zal er een digitale
zitting plaatsvinden.

19-02-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-12-2018
1

Verder voeren van de gerechtelijke procedure hetgeen in ieder geval
betekent het "bijw onen" van de digitale comparitie na antw oord.

19-02-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de aankomende periode zal de curator nader onderzoek doen omtrent de
achtergrond van het faillissement en de (financiële) administratie. Ook zal
w orden overgegaan tot verdere inventarisatie van de crediteuren en zal - voor
zover nodig - w orden overgegaan tot aanschrijving van de debiteuren. Tevens
zal de curator er op toezien dat de aankomende betalingstermijnen in verband
met de overname van de bedrijfsmiddelen en het onderhanden w erk tijdig
w orden voldaan.

03-12-2018
1

Met name zal aandacht w orden besteed aan de verdere incasso van de
debiteuren en het onderzoek naar de achtergrond van het faillissement en de
(financiële) administratie.

23-05-2019
2

Aandacht zal w orden besteed aan de (verdere) incasso van de nog
openstaande debiteuren. Ook zal de curator er op toezien dat ABN AMRO Bank
N.V. zorgt voor afdracht van de gelden die na het uitspreken van het
faillissement op de bankrekeningen van B.O. B.V. zijn ontvangen. Als laatste
geldt dat de curator in overleg zal treden met de bestuurder, althans diens
advocaat, in verband met het door de curator gestelde paulianeus handelen
en onbehoorlijk bestuur.

04-09-2019
3

De curator zal trachten om de laatste nog openstaande debiteuren te
incasseren en zal verder beslissen hoe om te gaan met de door hem gestelde
vorderingen op de bestuurder enerzijds en de advocaat, althans het
advocatenkantoor van de bestuurder, anderzijds.

03-02-2020
4

Afrondende w erkzaamheden met betrekking tot de incasso van de debiteuren
en het voeren van één of meer gerechtelijke procedures. Deels nadat hiervoor
toestemming is verkregen van de rechter-commissaris.

01-09-2020
5

De w erkzaamheden van de curator bestaan uit:

19-02-2021
6

- incasso laatste handelsdebiteur;
- voortzetting gerechtelijke procedure tegen het (voormalig)
advocatenkantoor van B.O. B.V. en/of de bestuurde;
- voeren van een gerechtelijke procedure tegen de bestuurder en zijn
beheersmaatschappij (nadat hiertoe toestemming is verkregen van de
rechter-commissaris);
- mogelijk voeren van een gerechtelijke procedure tegen de partner van de
bestuurder (nadat hiertoe toestemming is verkregen van de rechtercommissaris).

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De curator acht het thans te vroeg een goede inschatting te kunnen maken
omtrent het moment w aarop tot afw ikkeling van het faillissement kan w orden
overgegaan.

03-12-2018
1

Er dient rekening mee te w orden gehouden dat het faillissement niet eerder
dan in de loop van 2020 kan w orden afgew ikkeld.

23-05-2019
2

De curator gaat er nog altijd van uit dat het faillissement niet eerder dan in de
loop van 2020 kan w orden afgew ikkeld.

04-09-2019
3

De curator streeft er naar het faillissement eind 2020 af te kunnen w ikkelen.

03-02-2020
4

In acht nemende dat er mogelijk meerdere gerechtelijke procedures dienen te
w orden gevoerd, dient er rekening mee te w orden gehouden dat het
faillissement pas op langere termijn kan w orden afgew ikkeld.

01-09-2020
5

Gezien de (aankomende) gerechtelijke procedures acht de curator zich niet in
staat om aan te geven w anneer het faillissement zal kunnen w orden
afgew ikkeld.

19-02-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
19-5-2021

19-02-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

03-12-2018
1

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

01-09-2020
5

Verw ezen w ordt naar hetgeen is gesteld onder 10.1.

19-02-2021
6

Bijlagen
Bijlagen

