Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

6
09-06-2021
F.16/14/629
NL:TZ:0000008559:F003
08-07-2014

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr M.J. Guit

Algemene gegevens
Naam onderneming
Bouw opleidingen Rolbij B.V.

13-05-2019
1

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouw opleidingen
Rolbij B.V., KvK-nummer 39073518, statutair gevestigd te Lelystad,
bezoekadres: Bolderw eg 2 te Almere.

13-05-2019
1

Activiteiten onderneming
Het bevorderen van de opleiding en (bij)scholing van w erknemers ten behoeve
van de bouw in haar w erkgebied; het uitzenden/detacheren van personeel.

13-05-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2013

€ 780.122,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -420.434,00

€ 633.856,00

Toelichting financiële gegevens
Bovengenoemde cijfers zijn afkomstig van geconsolideerde verslaglegging.

Gemiddeld aantal personeelsleden

13-05-2019
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
6

13-05-2019
1

Boedelsaldo
€ 1.174,51

13-05-2019
1

€ 2.008,98

13-05-2020
3

€ 476,50

12-02-2021
5

€ 8.442,40

09-06-2021
6

Verslagperiode
van
11-2-2019

13-05-2019
1

t/m
12-5-2019
van
13-5-2019

13-11-2019
2

t/m
12-11-2019
van
13-11-2019

13-05-2020
3

t/m
12-5-2020
van
13-5-2020

13-11-2020
4

t/m
12-11-2020
van
13-11-2020

12-02-2021
5

t/m
11-2-2021
van
12-2-2021
t/m
8-6-2021

09-06-2021
6

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

5 uur 0 min

2

1 uur 42 min

3

16 uur 18 min

4

1 uur 12 min

5

32 uur 24 min

6

9 uur 30 min

totaal

66 uur 6 min

Toelichting bestede uren
Bij indiening van onderhavig zeventiende voortgangsverslag zijn in totaal
331,4 uren aan het faillissement besteed. In dit faillissement w as tot en met
het zestiende voortgangsverslag sprake van geconsolideerde verslaglegging.
Ten aanzien van voorgaande verslagen w ordt verw ezen naar de rapportage in
het faillissement van Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk
samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren
nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat
in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld.
Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

13-05-2019
1

Ten tijde van indiening van onderhavig achttiende voortgangsverslag zijn in
totaal 333,1 uren aan het faillissement besteed. In dit faillissement w as tot en
met het zestiende voortgangsverslag sprake van geconsolideerde
verslaglegging. Ten aanzien van voorgaande verslagen w ordt verw ezen naar
de rapportage in het faillissement van Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig
mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het moment van
publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan
het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden
bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

13-11-2019
2

Bij indiening van dit negentiende voortgangsverslag zijn in totaal 349,4 uren
aan het faillissement besteed. In dit faillissement w as tot en met het zestiende
voortgangsverslag sprake van geconsolideerde verslaglegging. Ten aanzien
van voorgaande verslagen w ordt verw ezen naar de rapportage in het
faillissement van Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet
beschikbaar is of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

13-05-2020
3

Bij indiening van dit tw intigste voortgangsverslag zijn in totaal 350,6 uren aan
het faillissement besteed. In dit faillissement w as tot en met het zestiende
voortgangsverslag sprake van geconsolideerde verslaglegging. Ten aanzien
van voorgaande verslagen w ordt verw ezen naar de rapportage in het
faillissement van Dit openbaar verslag is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.
Het is mogelijk dat informatie op het moment van publiceren nog niet
beschikbaar is of niet geopenbaard kan w orden. Ook kan het zijn dat in het
verslag w eergegeven informatie achteraf dient te w orden bijgesteld. Aan dit
verslag kunnen geen rechten w orden ontleend.

13-11-2020
4

Onderhavig verslag betreft het éénentw intigste voortgangsverslag. Bj
indiening zijn in totaal 383 uren aan het failllissement besteed. In dit
faillissement w as tot en met het zestiende voortgangsverslag sprake van
geconsolideerde verslaglegging. Ten aanzien van voorgaande verslagen w ordt
verw ezen naar de rapportage in het faillissement van Dit openbaar verslag is
zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

12-02-2021
5

Onderhavig verslag betreft het tw eeëntw intigste voortgangsverslag. In dit
faillissement w as tot en met het zestiende voortgangsverslag sprake van
geconsolideerde verslaglegging. Bij indiening zijn in totaal 392,5 uren aan het
faillissement besteed. Ten aanzien van voorgaande verslagen w ordt
verw ezen naar de rapportage in het faillissement van Dit openbaar verslag is
zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is mogelijk dat informatie op het
moment van publiceren nog niet beschikbaar is of niet geopenbaard kan
w orden. Ook kan het zijn dat in het verslag w eergegeven informatie achteraf
dient te w orden bijgesteld. Aan dit verslag kunnen geen rechten w orden
ontleend.

09-06-2021
6

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Van Bouw opleidingen Rolbij B.V. is de heer W .E. Roeleveld sinds 1 oktober
2012 statutair bestuurder.

13-05-2019
1

1.2 Lopende procedures
Geen. Verw ezen w ordt naar het eerste openbare verslag onder 1.4.

13-05-2019
1

1.3 Verzekeringen
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

1.4 Huur
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

1.5 Oorzaak faillissement
Verw ezen w ordt naar de geconsolideerde verslagen onder 1.7.

13-05-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
6

13-05-2019
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
6

13-05-2019
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

10-7-2014

6

totaal

6

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Verw ezen w ordt naar het vijfde openbare verslag onder 3.9. De opbrengst is
verdisconteerd in de debiteurenpositie.

13-05-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 3.134,85
totaal

€ 3.134,85

€ 0,00

Toelichting andere activa
Verw ezen w ordt naar het eerste openbare verslag onder 3.12.

3.9 Werkzaamheden andere activa

13-05-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 14.004,92
totaal

€ 0,00

€ 14.004,92

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verw ezen w ordt naar de voorgaande geconsolideerde verslagen onder 4.1
sub 3, alsmede onder hoofdstuk 9 van het negende openbare verslag. De
debiteurenincasso is afgerond.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

13-05-2019
1

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w as ten tijde van het faillissement sprake van een positief banksaldo van €
40.193,09, w elk bedrag is doorgestort naar de faillissementsrekening. Voor het
overige w ordt verw ezen naar het derde openbare verslag onder 5.2.

13-05-2019
1

5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verw ezen w ordt naar het tw eede openbare verslag onder 5.6.

13-05-2019
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

13-05-2019
1

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De administratie van de vennootschappen zelf geeft voldoende duidelijkheid
over de rechten en plichten van de vennootschap. De curator komt daarom tot
het oordeel dat is voldaan aan de boekhoudplicht ex art. 2:10 BW .

7.2 Depot jaarrekeningen

13-05-2019
1

7.2 Depot jaarrekeningen
2012: 27 juni 2013 (op tijd)
2011: 14 juni 2012 (op tijd)

13-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

13-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
W aar van toepassing, lijkt hieraan te zijn voldaan.

13-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator is van mening dat de onder 4.1 genoemde dividenduitkering
onverantw oord w as en heeft de oud-bestuurder van failliet om die reden
aansprakelijk gesteld voor het tekort in het faillissement. Hierover loopt
inmiddels een procedure (zie ook achter 9). Voor het overige w ordt verw ezen
onder 4.1 (3) van het negende openbare verslag.

13-05-2019
1

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator houdt het er voor dat een dividenduitkering van € 300.000,= in
september 2012(onder meer) paulianeus, althans onrechtmatig, is gew eest.
Dit vormt als zodanig ook onderw erp van de onder hoofdstuk 9 van dit verslag
nader omschreven inmiddels door de curator geëntameerde procedure.

13-05-2019
1

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-05-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Correspondentie betrokkene.

13-05-2019
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 16.605,59

13-05-2019
1

Toelichting
Salaris curator: p.m., UW V: € 5.023,59, proceskostenveroordeling: € 11.582,-.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn de kosten ad € 1.532,58 betaald van de in
het kader van de procedure tegen Stichting Rolbij ingeschakelde financiële
deskundige.
€ 39.780,59

13-11-2020
4

09-06-2021
6

Toelichting
Proceskostenveroordeling in hoger beroep € 23.175,-.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 4.325,00

13-05-2019
1

8.3 Pref. vord. UWV
€ 632.866,00

13-05-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8

13-05-2019
1

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 229.493,74

13-05-2019
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Dit is afhankelijk van de uitkomst van de procedure als omschreven in
hoofdstuk 9 van dit verslag.

13-05-2019
1

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Betaling deskundige.

9. Procedures

13-11-2020
4

9.1 Naam wederpartijen
De curator heeft een procedure aanhangig gemaakt tegen Stichting Rolbij en
de voormalig statutair bestuurder van Bouw opleidingen Rolbij B.V.

13-05-2019
1

9.2 Aard procedures
De bestuurder w ordt in deze procedure (kort samengevat) aangesproken voor
onbehoorlijk bestuur in verband met uitkering van een dividend van ruim €
300.000,= terw ijl uitkering van een dusdanig hoog dividend (in optiek van de
curator en betw ist door de bestuurder) onder de gegeven omstandigheden
onverantw oord w as. Stichting Rolbij (de aandeelhouder en ontvangster van
deze dividenden) w ordt kort samengevat aangesproken uit hoofde van
onrechtmatige daad.

13-05-2019
1

9.3 Stand procedures
Na inschatting van de proceskansen, heeft de curator, met toestemming van
de rechter-commissaris, hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 14 maart
2018. De curator heeft op de rol van 6 november 2018 de memorie van grieven
ingediend. In de afgelopen verslagperiode is de memorie van antw oord door
de w ederpartij ingediend. Door het Gerechtshof te Arnhem is inmiddels een
comparitie na antw oord bepaald, en w el op 17 maart 2020.

13-05-2019
1

Partijen zijn in afw achting van de comparitie na antw oord bij het Gerechtshof
te Arnhem, w elke op 17 maart 2020 zal plaatsvinden.

13-11-2019
2

Vanw ege de maatregelen die zijn genomen in het kader van COVID-19, heeft
de comparitie van partijen bij het Hof geen plaats kunnen vinden. Partijen zijn
in de gelegenheid gesteld aan te geven of een mondelinge behandeling dan
w el schriftelijke afdoening gew enst is. Beide partijen hebben aangegeven een
mondelinge behandeling te w ensen. De zaak staat nu op de rol van 23 juni
2020 om te bezien w anneer een nieuw e datum voor een comparitie van
partijen kan w orden gepland.

13-05-2020
3

In de afgelopen verslagperiode is bepaald dat de comparitie van partijen
plaatsvindt op 8 februari 2021. Indien fysieke aanw ezigheid vanw ege COVID19 niet mogelijk is, zal behandeling via Skype plaatsvinden.

13-11-2020
4

Op 8 februari 2021 heeft daadw erkelijk de comparitie van partijen
plaatsgevonden. Tot een schikking of anderszins is het niet gekomen; de zaak
staat thans op de rol van 20 april 2021 voor arrest.

12-02-2021
5

Op 30 maart 2021 is arrest gew ezen. Hierin w erd het vonnis van 14 maart
2018 bekrachtigd en de vorderingen van de curator aldus afgew ezen. De
curator is vooralsnog niet voornemens in cassatie te gaan.

09-06-2021
6

9.4 Werkzaamheden procedures

9.4 Werkzaamheden procedures
Bestuderen memorie van antw oord, correspondentie Hof en w ederpartij,
overleg derde-betrokkene.

13-05-2019
1

Indienen antw oordakte, voorbereiding comparitie, diverse proceshandelingen.

13-05-2020
3

Rolverrichtingen.

13-11-2020
4

Voorbereiding en bijw onen comparitie van partijen, bestuderen stukken.

12-02-2021
5

Correspondentie w ederpartij.

09-06-2021
6

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van de hoger beroepsprocedure.

13-05-2019
1

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-11-2019
2

Afronden hoger beroepsprocedure tegen Stichting Rolbij.

13-05-2020
3

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-11-2020
4

Afw ikkeling hoger beroepsprocedure tegen Stichting Rolbij.

12-02-2021
5

Opheffing van het faillissement is mede afhankelijk van het verdere verloop
van de aansprakelijkheidstelling zoals hiervoor genoemd.

09-06-2021
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-05-2019
1

Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van de hoger beroepsprocedure.

13-05-2020
3

Verw ezen w ordt naar het voorgaande.

13-11-2020
4

Dit is afhankelijk van de afw ikkeling van de hoger beroepsprocedure.

12-02-2021
5

De w erkzaamheden van de zijn nagenoeg afgerond zodat tot opheffing zou
kunnen w orden overgegaan. Echter, vanuit geïntimeerden is gesteld dat de
curator q.q. en (of) pro se aansprakelijk zou zijn voor betaling van de
proceskostenveroordeling, reden w aarom (vooralsnog) nog niet tot opheffing
van het faillissement is overgegaan.

09-06-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
9-9-2021

09-06-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Verslaglegging.

13-05-2019
1

Contact Dienst Justis, verslaglegging.

13-11-2019
2

Verslaglegging.

13-05-2020
3

Diverse algemene verrichtingen, verslaglegging.

13-11-2020
4

Verslaglegging.

12-02-2021
5

Bijlagen
Bijlagen

