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mr. Neijt
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Algemene gegevens
Naam onderneming
Bomenverzorging Baarn BV
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Gegevens onderneming
V/h gevestigd aan de W ildenburglaan 4 te Baarn
KvK: 30092727
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Activiteiten onderneming
Bomenverzorging (kort samengevat het (ver)planten, onderhouden en
verzorgen van bomen)

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2015

Balanstotaal
€ 3.312.403,00

2014

€ 6.057.436,00

€ -29.726,00

€ 3.280.520,00

2013

€ 5.825.445,00

€ 337.143,00

€ 3.257.588,00

Toelichting financiële gegevens
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Toelichting financiële gegevens
Boekjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Hierboven zijn w eergegeven
boekjaar: 2012/2013, 2013/2014 en 2014/2015
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Onder 'w inst en verlies' is het resultaat uit gew one bedrijfsuitoefening vóór
belastingen w eergegeven.

Gemiddeld aantal personeelsleden
20
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Boedelsaldo
€ 33.553,23

16-05-2018
6

€ 20.273,85

16-08-2018
7

€ 25.044,14

15-11-2018
8

€ 25.257,36

07-03-2019
9

€ 25.259,88

04-07-2019
10

€ 42.935,29

25-09-2019
11

€ 42.938,38

15-01-2020
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Verslagperiode

Verslagperiode
van
25-1-2018

16-05-2018
6

t/m
15-5-2018
van
16-5-2018

16-08-2018
7

t/m
15-8-2018
van
16-8-2018

15-11-2018
8

t/m
14-11-2018
van
15-11-2018

07-03-2019
9

t/m
6-3-2019
van
7-3-2019

04-07-2019
10

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

25-09-2019
11

t/m
24-9-2019
van
25-9-2019
t/m
14-1-2020

Bestede uren

15-01-2020
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

225 uur 30 min

7

10 uur 24 min

8

5 uur 24 min

9

5 uur 30 min

10

5 uur 30 min

11

13 uur 0 min

12

5 uur 24 min

totaal

270 uur 42 min

Toelichting bestede uren
Op 4 oktober 2016 is het faillissement uitgesproken met aanstelling van mr.
M.J. Roest Crollius tot curator. Bij beschikking van 15 november 2017, derhalve
gedurende de vijfde verslagperiode, is mr. L. Kuiper tot opvolgend curator van
mr. M.J. Roest Crollius benoemd.
In de zesde verslagperiode is 39,40 uur gew erkt. In totaal is er 225,50 uur aan
dit faillissement besteed.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap, Bomenverzorging Baarn BV, is opgericht bij akte
van 4 november 1991, statutair gezeteld te Leersum en kantoorhoudende te
Baarn. Bestuurder tevens enig aandeelhouder is NGUN BV, van w elke
vennootschap de heer B.C.M. van der Velden bestuurder tevens enig
aandeelhouder is.
De activiteiten van de gefailleerde vennootschap konden w orden
onderscheiden in grofw eg drie onderdelen: de bomenverzorging, de
groeimedia en het onderzoek & advies. Kort voor datum faillissement zijn de
onderdelen groeimedia en onderzoek & advies overgenomen door tw ee
andere (verschillende) bedrijven. De naam van gefailleerde vennootschap
luidde tot voor kort Bomen Service International BV en zij handelde onder de
naam BSI Bomenservice. De naam is voor datum faillissement (eind september
2016) in het kader van opgemelde overnames van onderdelen van de
onderneming gew ijzigd in Bomenverzorging Baarn BV
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1.2 Lopende procedures
Volgens opgave van gefailleerde, w as gefailleerde ten tijde van de
faillietverklaring niet betrokken bij een gerechtelijke procedure.

1.3 Verzekeringen
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1.3 Verzekeringen
De verzekeringen op naam van gefailleerde zijn of w orden beëindigd. Nader
zal w orden nagegaan of er aanspraak bestaat op restitutie van premies.
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De curator heeft geen aanw ijzingen dat de boedel aanspraak kan maken op
een premierestitutie. Een creditnota voor een geroyeerde
motorrijtuigverzekering had betrekking op een niet betaalde nota.

16-08-2018
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een kantoor en terrein te Baarn aan de W ildenburglaan 4.
Er is sprake van een huurachterstand. De curator heeft de huurovereenkomst
opgezegd en staat in contact met de verhuurder over (onder meer) een
eventuele eerdere beëindiging van de huur en oplevering van het gehuurde.
De huur terzake het kantoor en terrein te Baarn is geëindigd en één en ander
is opgeleverd. Er w as sprake van een gesprongen w aterleiding. De schade en
herstelkosten van de gesprongen w aterleiding viel mee. De verhuurder heeft
de vordering ter verificatie ingediend.
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Daarnaast had gefailleerde een stuk grond te Maarn in pacht, alw aar een
groot aantal bomen stond. De pacht terzake de grond te Maarn is geëindigd
des dat deze door de doorstarter is overgenomen c.q. voortgezet.

1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de (middellijk) bestuurder kampte gefailleerde in toenemende mate
met verlies, met name w at betreft de onderdelen groeimedia en onderzoek &
advies, vanw ege onder meer toegenomen concurrentie met als gevolg minder
klanten, kleinere marges en minder omzet. Door liquiditeitsproblemen konden
leveranciers voorts niet (tijdig) meer betaald w orden, en belangrijke
leveranciers verlangden steeds vaker vooruitbetaling. Evenzo kon niet meer
voldaan w orden aan de fiscale verplichtingen. Verbetering van de situatie w erd
niet verw acht, althans voor w at betreft met name de tw ee laatste activiteiten.
Volgens aangeven van de (middellijk) bestuurder is een aantal maanden terug
daarom besloten om de onderdelen groeimedia en onderzoek & advies af te
stoten. Kort voor faillissement zijn deze activiteiten (aldus de onderdelen
groeimedia en onderzoek & advies) verkocht aan c.q. overgenomen door
derden. Vanw ege verdere liquiditeitsproblemen w as voortzetting van het
onderdeel bomenverzorging niet haalbaar, en is besloten om het eigen
faillissement aan te vragen. De curator heeft de toedracht tot het faillissement
in onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
15

16-05-2018
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Toelichting
(Een deel van het personeel is voor datum faillissement in dienst getreden bij
de partijen die de onderdelen groeimedia respectievelijk onderzoek & advies
hebben overgenomen.)

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
23
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

7-10-2016

20

De dienstverbanden zijn met machtiging van de rechter
commissaris daags na het faillissement opgezegd tegen de kortst
mogelijke termijn.

totaal

20

2.4 Werkzaamheden personeel
De dienstverbanden zijn met machtiging van de rechter commissaris daags na
het faillissement opgezegd tegen de kortst mogelijke termijn. Van de
opzegging is melding gedaan aan het UW V in het kader van de overname van
de loonverplichtingen.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

€ 0,00
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

gereedschappen, machines en enkele
aanhangw agens

€ 6.500,00

totaal

€ 6.500,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voor datum faillissement heeft er een executieveiling plaatsgevonden op
initiatief van de belastingdienst, in w elk kader veel bedrijfsmiddelen zijn
verkocht. W at resteerde betrof met name gereedschappen en enig rollend
materieel. De goederen zijn onder eigendomsvoorbehoud verkocht tezamen
met diverse andere activa in het kader van een doorstart aan Bomen Service
Nederland BV.
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De koopsom van de inventaris w as afhankelijk van de uitkomst van de taxatie,
w elke ten tijd van de verkoop nog niet bekend w as. Na de taxatie is de koper
terzake geïnformeerd. De koper kon zich op punten niet vinden in de taxatie en
daarmee in de hoogte van de koopsom. Ter zake is een discussie ontstaan en
betaling van de inventaris is in zijn geheel uitgebleven.
Nadat er andermaal contact met de koper/doorstarter w as gezocht over de
afw ikkeling van de activa-overeenkomst, heeft de bestuurder laten w eten dat
de doorstart mislukt is en hij het faillissement van de doorstarter (Bomen
Service Nederland BV) had aangevraagd. Dit faillissement is op 19 december
2017 uitgesproken.
Omdat de boedel van Bomenverzorging Baarn BV de verkochte inventaris,
hoofdzakelijk bestaande uit gereedschappen, machines en enkele
aanhangw agens, onder eigendomsvoorbehoud had geleverd en deze niet zijn
betaald, w aren de zaken nog altijd eigendom van de boedel.
De curator van Bomen Service Nederland BV heeft vervolgens een taxateur
ingeschakeld en deze heeft getracht om ook de zaken van Bomenverzorging
Baarn BV in kaart te brengen. Dit is gebeurd, echter later is er tw ijfel gerezen
bij de curator van Bomenverzorging Baarn BV over de juistheid van de
verdeling van de aangetroffen goederen tussen de tw ee boedels. Terzake w as
aanvullend onderzoek nodig (RDW en verklaring van de bestuurder). Inmiddels
is daar meer duidelijkheid over en is de resterende activa, voor zover deze
getraceerd kon w orden, in samenspraak met de pandhouder verkocht aan een
derde partij. De verkoopopbrengst bedroeg € 6.500,00 w aarop in mindering de
kosten voor het aanvragen van kentekenpapieren en de taxateur dienen te
w orden gebracht. Daarna zal er een afrekening aan de pandhouder
plaatsvinden.
Afgelopen verslagperiode is het met behulp van de bestuurder gelukt om een
houtversnipperaar te traceren. De curator is doende deze te verkopen en dient
in dat kader nieuw e kentekenpapieren aan te vragen. Het is niet de
verw achting dat er nog andere activa getraceerd zal w orden. Als de verkoop
afgerond is, kan er een afrekening richting de pandhouder w orden gemaakt.

16-08-2018
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De kentekenpapieren zijn ontvangen en de houtversnipperaar is betaald.
Afrekening richting de pandhouder moet nog plaatsvinden.

15-11-2018
8

De afrekening richting ABN AMRO als pandhouder heeft (nog) niet
plaatsgevonden, omdat de pandhouder heeft aangegeven dat haar vordering
volledig is voldaan. De curator vermoedt dat dit mogelijk op een misverstand

07-03-2019
9

berust en heeft de bank in dat kader nog eens aangeschreven. Zie voorts
onder 5.1.
Gebleken is dat ABN AMRO er inderdaad ten onrechte vanuit is gegaan dat
haar vordering volledig w as voldaan, w aardoor er alsnog afgerekend dient te
w orden met de pandhouder. Zie onder 5.1.

04-07-2019
10

Er is afgerekend met de pandhouder.

25-09-2019
11

Door het mislukken van de doorstart en het uitblijven van betaling door de
doorstarter van een deel van de activa hebben de boedel en de pandhouder
schade geleden. Hiervoor is de bestuurder aansprakelijk gesteld. Afgelopen
verslagperiode zijn hierover afspraken gemaakt. De bestuurder betaalt een
bedrag van € 5.450 ter zake. De helft van deze schadevergoeding zal
toekomen aan de pandhouder.

15-01-2020
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Klantenbestand, lopende projecten/opdrachten,
telefoonnummers, en overige "goodw ill"
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De overname van de voorraden en het onderhanden w erk, w aaronder de
pachtovereenkomst van de grond met bomenopstand, is uiteindelijk onderdeel
van de doorstart gew orden.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Kasgeld

€ 50,00

totaal

€ 50,00

Boedelbijdrage

Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

€ 0,00
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens opgave van gefailleerde is er een bedrag van circa € 1.060.000,-- aan
openstaande vorderingen op debiteuren. Gefailleerde heeft een factoring
overeenkomst gesloten met Alfa Commercial Finance die vanw ege
bevoorschotting een bedrag te vorderen heeft van circa € 600.000,--. Op
papier is er sprake van een aanzienlijke overw aarde, w elke in beginsel ten
goede komt aan de boedel.
De vorderingen zijn verpand aan Alfa Commercial Finance , die de incasso doet,
en niet - zoals eerder het geval leek te zijn - mede verpand aan ABN Amro
Bank NV.
De incasso loopt op sommige punten moeizaam, met name bij buitenlandse
opdrachtgevers. In de zesde verslagperiode is de bestuurder bij de curator op
kantoor gew eest om in de debiteurenadministratie stukken te zoeken ten
behoeve van de incasso door de pandhouder.
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De voormalig curator heeft diverse betalingen van meerdere partijen die
stelden abusievelijk te hebben betaald op de oude ABN rekening van
gefailleerde nader beoordeeld. In overleg met de rechter-commissaris is er
vervolgens een bedrag van in totaal € 47.778,63 gerestitueerd, omdat de
betalingen onmiskenbare vergissingen betroffen in de zin van Ontvanger /
Hamm qq. Tw ee bedragen van in totaal € 1.058,99 op de ABN rekening bleken
uiteindelijk niet een vergissing te betreffen, maar te zien op openstaande
facturen van voor datum faillissement. Gelet op het feit dat ABN heeft laten
w eten dat zij afstand heeft gedaan van haar pandrechten op de vorderingen
(zie ook onder 5), w as verrekening ter zake voor ABN niet een mogelijkheid
gew eest. Het bedrag staat thans op de faillissementsrekening.
In de zesde verslagperiode is de curator daarnaast gebleken van enkele
partijen die meende ook abusievelijk aan gefailleerde te hebben betaald. Dit
betrof echter betalingen op een rekening van Alfa Commercial Finance. De
betreffende partijen zijn ter zake doorverw ezen.
Een betaling van € 27.000, van een pré-faillissementsdebiteur, w elke vlak na
datum faillissement w as overgemaakt op de ABN-rekening, blijkt ten onrechte
te zijn verrekend. Dit zal met de afrekening van de verpande zaken w orden
afgew ikkeld met de pandhouder, w aarna een bedrag van ca. € 18.988 nog aan
de boedel toekomt.

04-07-2019
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De boedel heeft een afrekening opgesteld ten behoeve van de pandhouder en
het bedrag van ca. € 18.988 ontvangen op de boedelrekening.

25-09-2019
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De curator heeft in onderzoek of er w at betreft de debiteurenincasso nog een
boedelbelang aanw ezig is.
Het onderzoek naar het potentiële boedelbelang bij de debiteurenincasso is
nog gaande.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

15-01-2020
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde bankiert bij de ABN AMRO alw aar zij een reguliere rekening
aanhoudt en een krediet heeft. De ABN AMRO heeft een vordering ingediend
van € 34.607,52.
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Daarnaast is er een G rekening, w aarvan het saldo per datum faillissement €
27.433,49 bedroeg, hetgeen in principe toekomt aan de belastingdienst.
Eventuele bijschrijvingen op de G rekening na datum faillissement komen toe
aan de boedel.
ABN AMRO had voorts een tw eetal uitvoeringsgaranties verstrekt aan
opdrachtgevers van gefailleerde. Volgens de bestuurder zouden deze
geretourneerd moeten w orden. In de zesde verslagperiode is één
uitvoeringsgarantie geretourneerd. De vordering van ABN AMRO zal derhalve
inmiddels iets lager moeten zijn.
Gefailleerde heeft voorts een factoring overeenkomst met Alfa Commercial
Finance terzake (kortw eg) bevoorschotting, beheer en inning van de
debiteuren. De vordering van Alfa bedraagt circa € 600.000,-- en zal nog nader
vastgesteld (moeten) w orden.

Toelichting vordering van bank(en)
Door tussenkomst van de curator is ook de tw eede uitvoeringsgarantie
geretourneerd aan ABN AMRO. Volgens ABN AMRO is daarmee haar volledige
vordering ingelost en is er zelfs sprake van een klein surplus van € 210,74. Dat
bedrag is naar de boedelrekening overgemaakt.
De curator onderzoekt of er sprake is van een misverstand, in die zin dat er
mogelijk ook bijschrijvingen na datum faillissement zijn verrekend met de
vordering van ABN AMRO. Aanvankelijk leek het erop dat dit w as toegestaan,
omdat de bank pandrechten zou hebben op de vorderingen van de
gefailleerde vennootschap, maar nadien is gebleken dat de pandrechten
vrijgegeven zijn. Als blijkt dat dit het geval is, komen deze bijschrijvingen in
principe toe aan de boedel en heeft de ABN AMRO toch nog een vordering.
Alsdan dient de boedel nog af te rekenen met ABN AMRO met betrekking tot de
verkoop van de verpande zaken. De curator heeft de ABN AMRO daarom om
een nadere toelichting gevraagd over de w ijze w aarop haar vordering is
voldaan en is in afw achting van een reactie.

Toelichting vordering van bank(en)
Gebleken is dat er inderdaad ten onrechte is verrekend met een bijschrijving
na datum faillissement. Deze komt toe aan de boedel en de boedel zal een
afrekening maken ter zake van de verpande zaken. Zie voorts onder 3.3 en
4.1.

Toelichting vordering van bank(en)
Er is afgerekend met de bank ten aanzien van de verpande zaken.

5.2 Leasecontracten

07-03-2019
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04-07-2019
10

25-09-2019
11

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had meerdere voertuigen in lease van XL Lease. Een aantal
contracten is overgenomen, de overige voertuigen zijn aan XL Lease terug
gegeven.
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Gefailleerde had daarnaast van PSA een voertuig in lease. Het voertuig is
teruggegeven aan PSA, w aarna het is verkocht. Van PSA is een bedrag van €
2.515,92 ontvangen zijnde het surplus van het verkochte voertuig.
Gefailleerde had voorts een kopieermachine in lease van BNP Paribas.

5.3 Beschrijving zekerheden
Zow el ABN AMRO als Alfa claimden aanvankelijk een pandrecht op de
inventaris, voorraden en debiteuren. In de vijfde verslagperiode stelden ABN
AMRO en Alfa over en w eer elkaars positie als pandhouder met betrekking tot
de roerende zaken en de vorderingen ter discussie en hebben zij de curator
van nadere (nieuw e) informatie voorzien. Dit heeft er in geresulteerd dan ABN
AMRO niet langer pandrechten claimt op de vorderingen, omdat gebleken is dat
zij haar pandrechten in een eerder stadium reeds had vrijgegeven. Daarnaast
heeft Alfa de curator laten w eten niet langer pandrechten te claimen op de
inventaris.
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Tot slot is er sprake van een borgstelling van € 100.000,-- van de heer Van der
Velden (middellijk bestuurder) ten aanzien van de vordering van ABN AMRO.

5.4 Separatistenpositie
De roerende zaken zijn verkocht via de boedel. De vorderingen w orden
geïncasseerd door de pandhouder.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Verschillende leveranciers hebben een beroep gedaan op een
eigendomsvoorbehoud terzake geleverde goederen. De oorspronkelijke
curator heeft de claims nader onderzocht, echter de betreffende goederen zijn
niet aangetroffen aangezien deze reeds voor datum faillissement zijn
doorgeleverd aan derden en/of verw erkt bij de uitvoering van de
w erkzaamheden.
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5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.

5.8 Boedelbijdragen
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Inventaris: 10% ex b.t.w . met verdeling van de kosten naar rato bodem zaken
/ niet-bodem
zaken.
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5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten zijn door de boedel in beperkte mate voortgezet des dat
bepaalde lopende opdrachten / onderhanden w erkzaamheden zijn
gecontinueerd en w aar mogelijk afgerond, onder meer ook teneinde de optie
van een eventuele doorstart open te houden en voorts in het kader van (de
inning van) openstaande facturen. Het w as de bedoeling dat dit met de
doorstarter afgew ikkeld zou w orden, deze is evenw el in december 2017
eveneens gefailleerd, w aardoor dit geen doorgang heeft kunnen vinden.
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Gebleken is dat er nog niet met de energieleverancier is afgerekend met
betrekking tot de levering over de boedelperiode. Er bestaat onduidelijkheid
over de afrekening. De curator heeft de energieleverancier inmiddels een
voorstel gedaan ter afw ikkeling van dit punt en is in afw achting van een
reactie.

07-03-2019
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De curator heeft op verzoek van de energieleverancier aanvullende gegevens
verstrekt ten behoeve van een gecorrigeerde eindafrekening en is in
afw achting van nader bericht.

04-07-2019
10

De gecorrigeerde eindafrekening voor de energielevering over de
boedelperiode is ontvangen en betaald.

25-09-2019
11

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

6.4 Beschrijving
Aanvankelijk leek het er op dat een doorstart niet tot de mogelijkheden
behoorde. Na nadere onderhandelingen evenw el is de oorspronkelijke curator
met Bomen Service Nederland BV alsnog tot een akkoord gekomen voor w at
betreft een doorstart, althans overname van bepaalde activa en bijkomende
afspraken. De rechter commissaris heeft zijn goedkeuring verleend aan de
bereikte overeenstemming. Kortw eg houden de afspraken in dat Bomen
Service Nederland BV de (resterende) inventaris en voorraden zou overnemen
alsmede enkele leaseovereenkomsten en andere "service-contracten", en
voorts het recht heeft klanten en opdrachtgevers te benaderen teneinde de
w erkzaamheden over te nemen en/of voort te zetten. Bomen Service
Nederland BV neemt voorts een deel van het personeel over. De activiteiten
zullen niet vanaf dezelfde locatie te Baarn plaatsvinden; koper/doorstarter zal
zorgdragen voor een bezemschone oplevering.
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6.5 Verantwoording
De doorstart c.q. overname van bepaalde activa w erd in het belang van de
boedel geacht nu daarmee in een keer de (na de executieveiling door de
belastingdienst) resterende goederen w erden verkocht, hetgeen de boedel de
nodige tijd en kosten bespaarde. Onderdeel van de afspraken w as voorts dat
de boedel voor onder meer de "overname" van de lopende opdrachten een
bedrag ineens alsmede een deel van de omzet van de doorstarter in het
komende jaar zou ontvangen. Deze activa zou anderszins moeilijk te gelde te
maken zijn. Opdrachtgevers konden voorts bij de doorstarter terecht voor
continuering van de w erkzaamheden. De doorstarter zou verder zorgdragen
voor een bezemschone oplevering van het gehuurde hetgeen de boedel ook
tijd en kosten heeft bespaard en een deel van het personeel overnemen.
Voor de goede orde w ordt hier nog vermeld dat de overnames voor datum
faillissement van (andere) activiteiten van de gefailleerde onderneming (die
terzake groeimedia en onderzoek & advies) geen onderdeel vormen van de
hier vermelde doorstart c.q. overname van activa. De eerdere overnames
staan daar volledig los van en deze kw esties zijn nog in onderzoek.

6.6 Opbrengst

16-05-2018
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6.6 Opbrengst
€ 22.884,55

16-05-2018
6

Toelichting
Terzake de inventaris en voorraden w as de koopsom afhankelijk gesteld van
de getaxeerde w aarde. Deze is uiteindelijk niet betaald en Bomen Service
Nederland BV is in december 2017 gefailleerd. Zie ter zake onder 3. Activa.
Met betrekking tot de overige activa w as een koopsom afgesproken van (1) €
20.000,-- en (2) een earn out regeling van 2% van het bruto omzetresultaat
van koper / doorstarter over de periode van 1 november 2016 t/m 31 oktober
2017. Een en ander exclusief b.t.w . W at betreft de koopsom voor de overige
activa heeft de boedel het bedrag van € 20.000,-- ex b.t.w . ontvangen.
Terzake de earn out regeling heeft de boedel over de maanden november
2016 t/m februari 2017 een bedrag ontvangen van € 2.884,55. Voor het
overige is de earn out regeling niet nageleefd. Inmiddels is de
koper/doorstarter als gezegd gefailleerd.

Toelichting
De curator heeft de bestuurder (van de doorstarter) aansprakelijk gesteld,
omdat de doorstarter haar verplichtingen niet is nagekomen. Ter zake w orden
gesprekken gevoerd over een regeling.

Toelichting
De curator heeft een regeling getroffen met de bestuurder over de mislukte
doorstart. Zie ook onder 3. activa. Onderdeel van de regeling is voorts dat er
een bedrag van € 2.050 zal w orden betaald inzake de misgelopen earn-out
vergoeding.

15-11-2018
8

15-01-2020
12

6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een papieren boekhouding aangetroffen, w elke niet volledig is. De
bestuurder is daarnaast meermaals om aanlevering van stukken uit de digitale
boekhouding gevraagd, één en ander is evenw el niet aangeleverd.

16-05-2018
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De bestuurder heeft auditfiles aangeleverd. Vaststaat dat er zow el een
papieren administratie als een digitale administratie is gevoerd.

15-01-2020
12

7.2 Depot jaarrekeningen

7.2 Depot jaarrekeningen
De (voorlopige) jaarrekening 2015 is gedeponeerd op 29 september 2016. De
jaarrekening 2014 is vastgesteld op 21 januari 2015 en gedeponeerd op 22
januari 2015. De jaarrekening 2013 is vastgesteld op 9 januari 2014 en
gedeponeerd op 16 januari 2014. De jaarrekening 2012 is vastgesteld op 15
januari 2013 en gedeponeerd op 22 januari 2013. Deponering heeft derhalve
tijdig plaats gevonden.

16-05-2018
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist / van toepassing.

16-05-2018
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Een eventuele vordering terzake is in beginsel verjaard.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

16-05-2018
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
In onderzoek. Dit onderzoek, alsmede andere aspecten ter zake de afw ikkeling
van het faillissement, w orden bemoeilijkt doordat de (middellijk) bestuurder
verzuimt de benodigde actie te ondernemen c.q. informatie te verstrekken aan
de curator. Dit is inmiddels bekend bij de rechtbank. De bestuurder zal w orden
opgeroepen voor verhoor.

Toelichting
De bestuurder is afgelopen verslagperiode verhoord door de rechtercommissaris in bijzijn van de curator. De bestuurder heeft daarbij onder meer
verklaringen afgelegd over de oorzaak van het faillissement en de
omstandigheden w aaronder kort daarvoor tw ee bedrijfsonderdelen w aren
verkocht. Afgesproken is dat de bestuurder nog aanvullende stukken zal
verstrekken, onder andere ter onderbouw ing van zijn verklaringen.

Toelichting
Afgelopen verslagperiode heeft de bestuurder aanvullende stukken verstrekt
over de w aardering van de verschillende bedrijfsonderdelen, die vlak voor
datum faillissement zijn verkocht, en heeft er een nadere bespreking
plaatsgevonden. Afgesproken is dat de bestuurder nog enige andere stukken
zou aanleveren. De curator is daar nog van in afw achting.

Toelichting
De bestuurder heeft geen stukken meer aangeleverd. De bestuurder is
uitgenodigd door de curator voor een nadere bespreking.

Toelichting
Er heeft een nadere bespreking plaatsgevonden met de bestuurder, maar de
vervolgafspraak heeft geen doorgang kunnen vinden. De bestuurder heeft w el
nog enige informatie verstrekt. De curator w enst de bestuurder nog eens te
spreken.

Toelichting
De jaarstukken zijn tijdig gedeponeerd en is er derhalve niet zonder meer
sprake van onbehoorlijk bestuur. Er hebben voorts gedurende faillissement
verscheidene gesprekken plaatsgevonden met de bestuurder over het
gevoerde beleid, onder meer ten aanzien van het afstoten van tw ee
bedrijfsonderdelen relatief kort voor faillissement en de ter zake
overeengekomen koopsommen. De bestuurder heeft de curator uiteindelijk
van aanvullende toelichting en berekeningen voorzien op grond w aarvan de
w aarderingen van de tw ee bedrijfsonderdelen zijn gemaakt. Deze duiden
erop dat de bedrijfsonderdelen w einig (tot geen) w aarde
vertegenw oordigden. De meerw aarde van de verkoop van de
bedrijfsonderdelen voor Bomenverzorging Baarn BV lijkt er dan ook met name
in gelegen te zijn gew eest dat er op deze w ijze (duur) personeel elders
ondergebracht kon w orden.

7.6 Paulianeus handelen

16-05-2018
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16-08-2018
7

15-11-2018
8

07-03-2019
9

04-07-2019
10

15-01-2020
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7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek. De curator heeft de nodige vragen over de totstandkoming en
de inhoud van de overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van tw ee
bedrijfsonderdelen voorgelegd aan de betrokken kopers en heeft één en
ander nader in onderzoek.

16-05-2018
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Voorts is er onderzoek gedaan naar de omvang van het voertuigenbestand /
rollend materieel vlak voor en per datum faillissement, omdat niet volledig
duidelijk w as w at daarmee is gebeurd. Dit is inmiddels grotendeels in kaart
gebracht.

Toelichting
Zie onder 'Onbehoorlijk Bestuur'.

Toelichting
Zie onder 7.5 Onbehoorlijk bestuur en in dat kader het volgende: Hoew el de
curator enige vraagtekens heeft bij de voorw aarden, w elke gesteld zijn aan
de betaling van de koopprijs voor één van de verkochte bedrijfsonderdelen,
w aardoor deze niet volledig is betaald, meent de curator dat het lastig w ordt
om aan te tonen dat de inhoud van de koopovereenkomst van het
betreffende bedrijfsonderdeel paulianeus is gew eest, omdat, gelet op de
toelichting en hetgeen er w él is betaald, niet vaststaat dat er te w einig is
betaald.

16-08-2018
7

15-01-2020
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 140.823,28

16-05-2018
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Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: 96.312,72
Verhuurders: € 33.000,20
Leaseauto's: € 11.510,36

Toelichting
Salaris curator: p.m. (reeds betaald € 12.982,22 incl. BTW )
UW V: 96.312,72
Verhuurders: € 33.000,20
Leaseauto's: € 11.510,36

8.2 Pref. vord. van de fiscus

16-08-2018
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 900.586,51

16-05-2018
6

Toelichting
€ 900.586,51 ter zake OB (€ 526.436,--), LH (€ 333.478,51), Vpb (€ 37.240,--)
en MRB (€ 3.432,--)
€ 897.489,51

16-08-2018
7

Toelichting
Ter zake OB (€ 526.436,--), LH (€ 333.478,51), Vpb (€ 34.062,-- na
vermindering) en MRB (€ 3.513,--)
€ 897.570,51

15-11-2018
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Toelichting
Ter zake OB (€ 526.436,--), LH (€ 333.478,51), Vpb (€ 34.062,-- na
vermindering) en MRB (€ 3.594,--)
€ 897.732,51

04-07-2019
10

Toelichting
(Omdat er nog altijd een quad op naam van de gefailleerde vennootschap
stond geregistreerd, bleef de belastingdienst MRB-vorderingen indienen. Dit
punt is afgelopen verslagperiode geregeld.)

8.3 Pref. vord. UWV
€ 68.196,20

16-05-2018
6

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Mogelijk heeft een aantal medew erkers een preferente vordering op de
boedel, bijvoorbeeld indien het UW V niet de volledige vordering van de
betreffende medew erker op gefailleerde in het kader van de
loongarantieregeling overneemt.

16-05-2018
6

8.5 Aantal concurrente crediteuren
128

16-05-2018
6

130

16-08-2018
7

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.794.932,85

16-05-2018
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€ 1.829.932,85

16-08-2018
7

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Gezien de hoogte van de boedelvorderingen en de preferente vorderingen is
het niet de verw achting dat er een uitkering aan de concurrente crediteuren
zal volgen.

16-05-2018
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8.8 Werkzaamheden crediteuren

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
De gevolgen van de mislukte doorstart vergen nog enige actie: een deel van
de activa is nog niet getraceerd. Ook zal het onderzoek naar de overdracht
van de bedrijfsonderdelen w orden vervolgd. De bestuurder zal w orden
opgeroepen voor verhoor.
De curator zal zo nu en dan de status opvragen bij de de pandhouder ter
zaken van de incasso van de debiteuren.

16-05-2018
6

De gevolgen van de mislukte doorstart vergen nog enige actie: hierover zal
nader overleg plaatsvinden met de bestuurder. Ook zal het onderzoek naar de
overdracht van de bedrijfsonderdelen w orden vervolgd. In dat kader is de
curator in afw achting van stukken van de bestuurder.

16-08-2018
7

De curator zal zo nu en dan de status opvragen bij de pandhouder inzake de
incasso van de debiteuren.

De gevolgen van de mislukte doorstart vergen nog enige actie: hierover zal
nader overleg plaatsvinden met de bestuurder. Ook zal het onderzoek naar de
overdracht van de bedrijfsonderdelen w orden vervolgd. In dat kader is de
curator in afw achting van stukken van de bestuurder.

07-03-2019
9

De curator zal zo nu en dan de status opvragen bij pandhouder Alfa inzake de
incasso van de debiteuren. De curator gaat in nader overleg met pandhouder
ABN AMRO inzake de status van haar vordering en de vraag of een
eindafrekening ter zake van de verkoop van de verpande zaken nog
noodzakelijk is.
De kw estie ten aanzien van de energienota over de boedelperiode moet
w orden afgew ikkeld.
Onderzoek naar boedelbelang met betrekking tot de debiteurenincasso.
Overleg bestuurder inzake de mislukte doorstart.

25-09-2019
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Afw ikkeling regeling met de bestuurder ter zake van de mislukte doorstart en
vervolgonderzoek met betrekking tot de debiteurenincasso.

15-01-2020
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend

16-05-2018
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10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-01-2020
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