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Algemene gegevens
Naam onderneming
BO Consultancy & Projectmanagement BV

14-01-2021
1

Gegevens onderneming
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72378220,
Statutair gevestig te gemeente Velsen,
Vestigingsadres: 1185 XS te Amstelveen, Kuiperij 20.

14-01-2021
1

Activiteiten onderneming
Consultancy en projectmanagement in de bouw .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2018

€ 186.034,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ 9.050,00

€ 70.022,00

Toelichting financiële gegevens

14-01-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De administratie is opgevraagd bij de bestuurder. Op datum faillissement w as
deze nog niet bijgew erkt en daarom is deze nog niet overhandigd.

14-01-2021
1

In de afgelopen periode is slechts een klein deel van de administratie
overhandigd door de voormalig boekhouder van gefailleerde. De bestuurder
van gefailleerde heeft inmiddels een andere boekhouder gevonden die de
jaren 2019 en 2020 gaat verw erken.

13-04-2021
2

Ondanks meerdere toezeggingen van de bestuurder is de administratie nog
steeds niet overlegd. Als reden geeft de bestuurder op dat hij geen geld had
om een boekhouder de administratie te laten bijw erken. Inmiddels zou er een
boekhoud gevonden zijn die bereidt is om voor een bescheiden vergoeding de
administratie bij te w erken.

20-07-2021
3

De administratie is nog steeds niet geheel overlegd.

18-10-2021
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
1

14-01-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

14-01-2021
1

€ 1.511,00

13-04-2021
2

€ 3.511,00

02-05-2022
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-12-2020

14-01-2021
1

t/m
14-1-2021
van
15-1-2021

13-04-2021
2

t/m
12-4-2021
van
13-4-2021

20-07-2021
3

t/m
16-7-2021
van
17-7-2021

18-10-2021
4

t/m
18-10-2021
van
19-10-2021

27-01-2022
5

t/m
27-1-2022
van
28-1-2022

02-05-2022
6

t/m
2-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

23 uur 30 min

2

34 uur 24 min

3

4 uur 6 min

4

20 uur 24 min

5

8 uur 48 min

6

7 uur 18 min

totaal

98 uur 30 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Gefailleerde is op 17 augustus 2018 opgericht. Vanaf datum oprichting tot en
met heden is enig bestuurder en aandeelhouder de heer Bjert Olsson.

14-01-2021
1

1.2 Lopende procedures
Op datum faillissement liepen er een vijftal procedures. In tw ee daarvan is
gefailleerde eiseres en in drie gedaagden. De procedures w aarin zij gedaagde
is zijn op verzoek van de curator geschorst.

14-01-2021
1

De overige tw ee procedures - w aarin gefailleerde eiseres is - lopen nog. Het
betreft een kantonzaak met een belang van € 7.693,37. In deze zaak is op 28
december jl. een conclusie van antw oord, tevens eis in reconventie genomen.
Deze zaak is met toestemming van de rechter-commissaris overgenomen.
De andere procedure betreft een zaak bij de rechtbank Amsterdam. Het
financiele belang bedraagt € 237.233,38. Deze zaak staat op de rol van 13
januari 2021 voor vonnis in het incident. Na het vonnis zal bekeken w orden of
het zinvol is om de procedure over te nemen.
In de kantonzaak is 9 april jl. de conclusie van antw oord in reconventie
genomen. De zaak staat op de rol van 14 mei 2021 voor akte uitlaten partijen
voortprocederen.

13-04-2021
2

In de rechtbank procedure is het incident afgew ezen. De procedure is met
toestemming van de rechter-commissaris overgenomen en staat op de rol van
19 mei a.s voor antw oord aan de zijde van gedaagde.
De kantonzaak staat op de rol van 6 augustus 2021 voor vonnis.

20-07-2021
3

De rechtbank procedure staat op de rol voor "beraad mondelinge behandeling"
vanw ege drukte bij de rechtbank. De rechtbank is namelijk voornemens om
een zitting te plannen, maar heeft op dit moment nog geen zicht w anneer zij
daartoe gelegenheid heeft.
De kantonzaak is i.v.m. het overlijden van de w ederpartij geschorst. De curator
beraadt zich op de mogelijkheid om de zaak w eer te (laten) hervatten.

18-10-2021
4

In de rechtbank procedure is er een comparitie van partijen gelast op 1
november 2021.
In de kantonzaak is op 17 maart a.s. een comparitie van partijen gelast.

27-01-2022
5

In de rechtbankprocedure heeft de rechtbank reeds vonnis gew ezen. De
rechtbank heeft de vorderingen van gefailleerde afgew ezen. De curator
beraadt zich nog op hoger beroep.
In de procedure bij de kantonrechter hebben partijen met toestemming van
de rechter-commissaris een minnelijke regeling bereikt. De w ederpartij heeft
een bedrag van € 2.000,- aan de boedel voldaan, w aarna partijen elkaar
over en w eer finale kw ijting hebben verleend.

1.3 Verzekeringen

02-05-2022
6

1.3 Verzekeringen
Voor zover bekend zijn er geen lopende verzekeringen.

14-01-2021
1

1.4 Huur
Gefailleerde huurde ruimte in Amstelveen aan de Kuiperij 20. De
huurovereenkomst is op 28 december jl. met toestemming van de rechtercommissaris opgezegd op grond van artikel 39 Fw . Deze eindigt derhalve op 28
maart a.s.

14-01-2021
1

Het gehuurde is eind februari jl. opgeleverd aan de verhuurder. De
huurovereenkomst is eveneens eind februari jl. in goed overleg beeindigd.

13-04-2021
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is aangevraagd door een drietal crediteuren. Naar de oorzaak
w ordt in de komende perioden onderzoek gedaan.

14-01-2021
1

Het onderzoek w ordt voortgezet.

13-04-2021
2

Voortzetten van het onderzoek.

27-01-2022
5

De administratie van gefailleerde is niet ontvangen. Het is derhalve niet
mogelijk om onderzoek te doen naar de oorzaak van het faillissement. Zie
7.5. en 7.7. voor de acties jegens de bestuurder van gefailleerde.

02-05-2022
6

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
14-01-2021
1

Toelichting
Op datum faillissement w as er geen personeel (meer) in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
1

14-01-2021
1

Toelichting
Enkele maanden vóór datum faillissement is de arbeidsovereenkomst met
w ederzijds goedvinden beeindigd.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Er zijn geen w erkzaamheden meer te verrichten.

14-01-2021
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Gefailleerde bezit geen onroerende zaken.

14-01-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

inventaris

€ 960,00

totaal

€ 960,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde zou enkel de beschikking hebben over enkele stoelen en een
bureau. In de komende periode zal getracht w orden hiervoor een koper te
vinden.

14-01-2021
1

De bedrijfsmiddelen zijn met toestemming van de rechter commissaris verkocht
aan een derde voor een bedrag van 800 euro ex btw . De verw achting van BVA
Auctions w as dat de bedrijfsmiddelen een bedrag tussen de 750 en 1000 euro
ex btw op een veiling zou opleveren.

13-04-2021
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering van 138.468 euro ingediend w egens niet
afgedragen omzetbelasting en loonbelasting.

13-04-2021
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

13-04-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
In onderzoek.

14-01-2021
1

Er zijn geen voorraden aangetroffen.

13-04-2021
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

14-01-2021
1

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
Tot op heden zijn er geen andere activa aangetroffen.

3.9 Werkzaamheden andere activa

14-01-2021
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de heer Olsson zijn er geen openstaande vorderingen
meer (behalve degene w aarover de procedures lopen zie 1.2.).

14-01-2021
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Er zijn geen w erkzaamheden te verrichten.

14-01-2021
1

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

14-01-2021
1

Gefaileerde bankiert bij de ABN AMRO bank en Bunq bank. Op de rekening van
ABN AMRO staat een debetsaldo van € 61,83 en op de Bunq rekening staat
een credit saldo van € 0,79.

5.2 Leasecontracten
Voor zover bekend geen.

14-01-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Voor zover bekend zijn er geen zekerheden gevestigd.

14-01-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

14-01-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Voor zover bekend zijn er geen eigendomsvoorbehouden gevestigd.

5.6 Retentierechten

14-01-2021
1

5.6 Retentierechten
Er zijn geen beroepen op een retentierecht bekend.

14-01-2021
1

5.7 Reclamerechten
Er zijn geen beroepen op het recht van reclame bekend.

14-01-2021
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting

14-01-2021
1

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Er zijn (tot op heden) geen w erkzaamheden (meer) te verrichten.

14-01-2021
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er is niet voortgezet.

14-01-2021
1

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
Gefailleerde heeft tot op heden - ondanks verzoeken daartoe - de
administratie nog niet overhandigd. De administratie blijkt op datum
faillissement (nog) niet op orde. De voormalig boekhouder van gefailleerde is
hier mee bezig. De heer Olsson dient zo spoedig mogelijk - na het bijw erken
van de administratie - deze alsnog te overleggen.

14-01-2021
1

De heer Olsson heeft een deel van de administratie overlegd. De overige
administratie w ordt volgens de heer Olsson bijgew erkt en daarna
overhandigd.

13-04-2021
2

De heer Olsson heeft alle gelegenheid gehad om de complete administratie te
overleggen. Ondanks meerdere toezeggingen is hier hiertoe niet overgegaan.
Als verklaring hiervoor geeft de heer Olsson dat de administratie op datum
faillissement niet is bijgew erkt en hij geen geld heeft om een boekhouder in te
huren om de administratie bij te w erken. Gezien het voorgaande is niet
voldaan aan de boekhoudplicht.

27-01-2022
5

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2018 is op 24 mei 2019 gedeponeerd (niet vastgesteld).

14-01-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde behoeft als kleine rechtspersoon geen goedkeuringsverklaring van
een accountant te hebben.

14-01-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens een uittreksel van de Kamer van Koophandel bedraagt het geplaatst
en gestort kapitaal € 100,-. Een stortingsbew ijs zal w orden opgevraagd.

14-01-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting

14-01-2021
1

In onderzoek

Ja

27-01-2022
5

Toelichting
De bestuurder heeft niet voldaan aan de boekhoudplicht van artikel 2:10 bw ,
daarmee staat het onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:248 BW vast en w ordt
vermoed dit een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. In de
komende periode w ordt het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
voortgezet. Daarbij zal tevens w orden afgew ogen of de heer Olsson
aansprakelijk w ordt gesteld voor het tekort van de boedel.

Ja

02-05-2022
6

Toelichting
In de afgelopen periode heeft er een verhaalsonderzoek naar de heer Olsson
plaatsgevonden. Daaruit kw am naar voren dat hij geen verhaal biedt. De
curator ziet daarom af van rechtsmaatregelen.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

14-01-2021
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vanw ege het ontbreken van de administratie is er melding gemaakt van
faillissementsfraude. In de komende periode w ordt er afgew acht of het OM
w enst dat de curator de melding omzet in een aangifte.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

02-05-2022
6

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Het onderzoek naar de administratieplicht, onbehoorlijk bestuur en mogelijk
paulianeuze transacties kan w orden aangevangen na ontvangst van de
administratie. Op korte termijn dient de bestuurder de administratie te
overhandigen.

14-01-2021
1

Zie 7.1. De onderzoeken w orden voortgezet.

13-04-2021
2

In de komende periode ligt de nadruk op de onderzoeken zoals genoemd
onder 7.5. en 7.6.

27-01-2022
5

Zie 7.7. De overige w erkzaamheden zijn afgerond.

02-05-2022
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 36,30

14-01-2021
1

Toelichting
CA

€ 63,53

13-04-2021
2

€ 66,55

20-07-2021
3

Toelichting
CA

€ 72,60

18-10-2021
4

Toelichting
CA

€ 75,63

27-01-2022
5

Toelichting
CA

€ 75,63

8.2 Pref. vord. van de fiscus

02-05-2022
6

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 86.159,00

14-01-2021
1

€ 138.757,00

13-04-2021
2

€ 138.757,00

02-05-2022
6

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
9

14-01-2021
1

17

13-04-2021
2

18

20-07-2021
3

20

18-10-2021
4

21

27-01-2022
5

21

02-05-2022
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 171.274,39

14-01-2021
1

€ 425.406,07

13-04-2021
2

€ 426.276,85

20-07-2021
3

€ 426.788,96

18-10-2021
4

€ 428.270,21

27-01-2022
5

€ 428.270,21

02-05-2022
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.

14-01-2021
1

Het faillissement zal vermoedelijk w orden voorgedragen voor opheffing bij
gebrek aan baten.

02-05-2022
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren
In de komende periode zullen - na ontvangst van de administratie - de
crediteuren w orden aangeschreven.

14-01-2021
1

De w erkzaamheden zijn afgerond.

02-05-2022
6

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In de komende periode ligt de nadruk op het ontvangen van de administratie.
Indien de heer Olsson deze niet spoedig aanlevert, zal hij w orden opgeroepen
voor een verhoor bij de rechter-commissaris. Daarnaast zal er een beslissing
moeten w orden genomen over de lopende rechtbank procedure (voortzetten
of doorhalen).

14-01-2021
1

De nadruk ligt de komende periode op de lopende procedures. Daarnaast
heeft de heer Olsson een laatste mogelijkheid om de resterende administratie
te overleggen.

13-04-2021
2

In de komende periode w ordt de heer Olsson een allerlaatste mogelijkheid
geboden om de administratie compleet en volledig te overleggen.

20-07-2021
3

In de komende periode ligt de nadruk op de kantonprocedure (zie 1.2) en het
oorzakenonderzoek.

27-01-2022
5

In de komende periode w ordt afgew acht of het OM w enst dat de curator zijn
melding faillissementsfraude omzet in een aangifte.

02-05-2022
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

14-01-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
31-7-2022

02-05-2022
6

10.4 Werkzaamheden overig
Zie 1.5., 3.3., 7.1. ,7.4., 7.5 en 8.8.

14-01-2021
1

Zie 7.7.

02-05-2022
6

Bijlagen
Bijlagen

