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Algemene gegevens
Naam onderneming
B.C. Drost B.V.

14-12-2018
3

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap B.C. Drost B.V. w as gevestigd aan de Hollew eg 18
te Amerongen.
Bestuurder en enig aandeelhouder van de onderneming is de besloten
vennootschap B.C.
Drost Beheer B.V.

14-12-2018
3

Activiteiten onderneming
Als omschrijving stond in de KvK opgenomen Algemene burgerlijke en
utiliteitsbouw .

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2016

€ 1.549.295,00

Winst en verlies
€ -253.665,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Balanstotaal

14-12-2018
3

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

14-12-2018
3

Boedelsaldo
€ 0,00

22-03-2019
4

Verslagperiode
van
20-9-2017

14-12-2018
3

t/m
13-12-2018
van
22-3-2019

24-06-2019
5

t/m
21-6-2019
van
22-6-2019

30-09-2019
6

t/m
30-9-2019
van
1-10-2019

15-01-2020
7

t/m
14-1-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

26 uur 6 min

4

4 uur 4 min

5

8 uur 42 min

6

4 uur 18 min

7

3 uur 2 min

totaal

46 uur 12 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Totaal bestede uren: 47,60

14-12-2018
3

Dit betreft het vierde verslag.

22-03-2019
4

Dit betreft het vijfde verslag.

24-06-2019
5

Dit betreft het zesde verslag.

30-09-2019
6

Dit betreft het zevende verslag.

15-01-2020
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van gefailleerde w erd gevoerd door B.C. Drost Beheer B.V. De heer
Drost is
indirect bestuurder van gefailleerde via B.C. Drost Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

14-12-2018
3

1.2 Lopende procedures
De besloten vennootschap w as in een aantal procedures verw ikkeld.
Van Ballegooijen Afbouw B.V. vordert van gefailleerde betaling van
openstaande vorderingen. Gefailleerde heeft bij conclusie van antw oord een
voorw aardelijke eis in reconventie ingediend inhoudende veroordeling van Van
Ballegooijen tot betaling van een bedrag van € 153.000,-. De curator heeft de
bestuurder om nadere onderbouw ing van de vordering verzocht, deze heeft zij
niet gekregen. De curator heeft tevens de advocaat van gefailleerde om zijn
visie op de procedure verzocht. Hierop heeft de curator de rechtbank bericht
aangaande het faillissement en dat zij de procedure niet w enst over te nemen.
Van Bekkum B.V. vordert betaling van gefailleerde. Gefailleerde vennootschap
heeft verw eer
gevoerd en eis in reconventie ingesteld voor een bedrag van € 42.000,-.
Bestuurder is
verzocht om nadere stukken over te leggen om de eis in reconventie te staven.
De advocaat
geeft aan niet over een compleet dossier te beschikken en dat de procedure
niet verder onder de rechtsbijstandverzekering gevoerd kan w orden. De
curator heeft hierop de rechtbank bericht dat zij de procedure niet w enst over
te nemen.
E. Krepel B.V. vordert betaling van gefailleerde. De procedure is door de
curator niet
overgenomen. E. Krepel B.V. is uitgenodigd zijn vordering bij de boedel van het
faillissement
in te dienen.
Alusystemen Montage B.V. vordert betaling van gefailleerde. De curator heeft
de rechtbank
bericht dat het faillissement is uitgesproken. Alusystemen Montage B.V. is
uitgenodigd haar
vordering bij de boedel in te dienen.
DNA Dak- en Gevelmanagement B.V. vorder betaling van gefailleerde. Vonnis is
bepaald op
31 mei 2017. De rechtbank w erd door de curator bericht aangaande het
faillissement en het
niet voortzetten van de procedure door de boedel.
Tempert-Roolfs hodn Bouw service Freek vordert betaling van gefailleerde. Uit
de
roladministratie van de rechtbank maakt de curator op dat de procedure w erd
geschorst en
ambtshalve doorgehaald. Een vonnis w erd door de curator nog niet
ontvangen.
V2: De zaak Van Ballegooijen Afbouw B.V. is geschorst ten aanzien van de
gefailleerde vennootschap.

1.3 Verzekeringen

14-12-2018
3

1.3 Verzekeringen
Gefailleerde w as verzekerd via Delta Lloyd. De verzekering w erd opgezegd.
Thans is nog niet
bekend of er recht is op een restitutie.

14-12-2018
3

V2: Blijkens gegevens van Delta Lloyd is er recht op restitutie van € 2.175,31.
Dit
bedrag w erd door de boedel nog niet ontvangen. De curator heeft Delta Lloyd
gerappelleerd en verw acht dit bedrag binnenkort te ontvangen.
V3: Gebleken is dat de premierestitutie reeds voor datum faillissement aan de
gefailleerde vennootschap w erd voldaan.

1.4 Huur
Bij bestuurder is de vraag neergelegd of er een huurovereenkomst is. Uit de
jaarstukken lijkt
dit zo te zijn. De curator is echter op moment van verslaglegging geen
huurovereenkomst
bekend.
Inmiddels is de curator w el bekend dat de door gefailleerde betaalde borg
vanuit B.C. Drost
Beheer B.V. retour w erd ontvangen op 3 oktober 2016.

14-12-2018
3

V2: De bestuurder heeft aangegeven dat de huur per 1 oktober 2016 w erd
opgezegd bij verhuurder Drost Beheer B.V.

1.5 Oorzaak faillissement
Indirect bestuurder van gefailleerde geeft aan dat hij meer dan 20 jaar actief is
gew eest in de
bouw .
Bestuurder van gefailleerde geeft aan dat volgens hem de oorzaak van het
faillissement zijn
gelegen in slechte resultaten/ marges. Ten tijde van de crisis w erd w erk in
2012 aangenomen
en uitgevoerd in 2015 en 2016 w aarbij de marges en resultaten tegenvielen.
Daarnaast w as gefailleerde verw ikkeld in een aantal juridische procedures met
onderaannemers en leveranciers w elke procedures op het budget van
gefailleerde drukten.
Een crediteur van gefailleerde heeft vervolgens het faillissement aangevraagd.
Bestuurder
geeft aan dat de vordering van de faillissementsaanvragen w erd betw ist, maar
dat desondanks toch het faillissement op dat verzoek w erd uitgesproken.

14-12-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

14-12-2018
3

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
7

14-12-2018
3

Toelichting
Ten tijde van het uitspreken van het faillissement w as er geen personeel meer
w erkzaam bij
gefailleerde. Najaar 2016 w aren er nog 7 personeelsleden w erkzaam bij
gefailleerde.
Bestuurder geeft aan dat dit personeel in dienst is getreden bij Dirk Bos B.V.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Geen.

14-12-2018
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen

14-12-2018
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Zie bij toelichting
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Voorafgaand aan het faillissement w erd er akte van levering van de activa en
passiva bij de
notaris opgemaakt. Overgegaan en geleverd w erd onder andere de
leaseovereenkomsten
van de bedrijfsmiddelen, een aantal personeelsleden, de goodw ill,
schuldoverneming,
contractsoverneming.

14-12-2018
3

De curator heeft deze akte inmiddels mogen ontvangen. Ten aanzien van de
financiële
stromen heeft de curator bij de bestuurder informatie opgevraagd om deze
inzichtelijk te
maken. De curator is nog in afw achting van deze gegevens zodat deze nader
kunnen w orden beschouw d.
V2: Inmiddels w erden door de bestuurder alle financiële stromen inzichtelijk
gemaakt. De opbrengst van de activa/passiva transactie w erd aangew end om
crediteuren te betalen.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Geen.

14-12-2018
3

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

14-12-2018
3

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Geen.

14-12-2018
3

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van gebleken
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

14-12-2018
3

Toelichting debiteuren
Op datum faillissement stond nog een debiteurenpost open. Inmiddels is de
curator bekend
gew orden dat er voorafgaand aan het faillissement reeds een discussie
gaande w as over de
geleverde w erkzaamheden en ingeschakelde deskundigen. De curator acht de
vordering
oninbaar.

14-12-2018
3

V3: Eerst nadat het faillissement door de voormalig curator w erd voorgedragen
voor opheffing w egens een gebrek aan baten, ontving de opvolgend curator
nieuw e informatie die nader onderzoek in het kader van rechtmatigheid
noodzakelijk maakte. Zo is de curator gebleken dat de gefailleerde
vennootschap op 1 augustus 2016 doende w as om een appartement af te
bouw en en dat de opdrachtgever daartoe gehouden w as om bij oplevering alle
bouw termijnen van in totaal € 475.000,- aan de thans gefailleerde
vennootschap te voldoen. De curator is niet gebleken dat de bouw termijnen
van in totaal € 475.000,- in rekening zijn gebracht. De curator ziet naar
aanleiding daarvan reden voor nader onderzoek. Indien mogelijk zal zij alsnog
aanspraak op betaling maken.
V4: De curator schreef de opdrachtgever aan en verzocht de bestuurder om
aanvullende informatie.

22-03-2019
4

V5: Van de bestuurder en een derde partij w erd nadere (omvangrijke)
informatie ontvangen. Ook van de opdrachtgever w erd een inhoudelijke reactie
ontvangen.

24-06-2019
5

V6: De bestudering van de ontvangen informatie en de stellingname van de
opdrachtgever is aanleiding voor nader onderzoek en overleg.

30-09-2019
6

V7: De stelling van de opdrachtgever dat hij het bedrag van € 475.000,nimmer verschuldigd is gew orden, is nog immer onderw erp van onderzoek en
overleg.

15-01-2020
7

4.2 Werkzaamheden debiteuren
V3: Nader onderzoek naar het niet in rekening brengen van de bouw termijnen
van in totaal € 475.000,- en zo nodig alsnog aanspraak daarop te maken.

14-12-2018
3

V4: Na ontvangst van de reactie van de opdrachtgever en de bestuurder zal
de curator bezien w elke stappen dienen te w orden genomen.

22-03-2019
4

V5: De curator zal de ontvangen informatie en reactie de komende
verslagperiode nader bestuderen zodat zij haar positie kan bepalen.

24-06-2019
5

V6: De curator nodigde de opdrachtgever uit voor overleg.

30-09-2019
6

V7: De curator heeft bij een derde partij nadere stukken opgevraagd. Zij
hoopt deze de komende verslagperiode te ontvangen en haar onderzoek af
te ronden.

15-01-2020
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

14-12-2018
3

Toelichting vordering van bank(en)
Voorafgaand aan het faillissement w erden de bankrekening bij de ING Bank en
de Rabobank
op naam van gefailleerde reeds opgeheven.

5.2 Leasecontracten
Voor zover de curator thans bekend, zijn er geen leaseovereenkomsten op
naam van
gefailleerde.

14-12-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van gebleken.

14-12-2018
3

5.4 Separatistenpositie
Niet van gebleken.

14-12-2018
3

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van gebleken. Voor zover die er mochten zijn heeft de curator geen
voorraden
aangetroffen.

14-12-2018
3

5.6 Retentierechten
Niet van gebleken.

14-12-2018
3

5.7 Reclamerechten
Niet van gebleken.

14-12-2018
3

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

14-12-2018
3

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Geen.

14-12-2018
3

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

14-12-2018
3

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.

14-12-2018
3

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Geen.

14-12-2018
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Door de indirect bestuurder is de administratie gedeeltelijk inzichtelijk
gemaakt. De tot op
heden verkregen administratie ziet er verzorgd uit. De curator heeft met
betrekking tot de
administratie nadere stukken opgevraagd en is in afw achting van deze
stukken.

14-12-2018
3

V2: Door de bestuurder w erd de administratie aangeleverd en w erd op de
gestelde vragen van de curator geantw oord. Een en ander geeft een compleet
beeld.

7.2 Depot jaarrekeningen
Jaarrekening 2015 w erd op 11 april 2016 gedeponeerd. De jaarrekening 2016
is in concept
aan de curator overhandigd.

14-12-2018
3

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

14-12-2018
3

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De besloten vennootschap heeft met haar huidige naam haar eerste
inschrijving in 1989.
Daarvoor bestond de vennootschap al onder een andere naam.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

14-12-2018
3

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

14-12-2018
3

Toelichting
Tot op heden niet van gebleken. De curator is nog in afw achting van diverse
stukken
administratie om de verkoop van de activa/passiva te kunnen overzien.
V2: Deze administratie w erd ontvangen en de curator is niet gebleken van
onbehoorlijk bestuur.
V3: Eerst nadat het faillissement door de voormalig curator w erd voorgedragen
voor opheffing w egens een gebrek aan baten, ontving de opvolgend curator
nieuw e informatie die nader onderzoek in het kader van rechtmatigheid
noodzakelijk maakte. Zo is de curator gebleken dat de gefailleerde
vennootschap op 1 augustus 2016 doende w as om een appartement af te
bouw en en dat de opdrachtgever daartoe gehouden w as om bij oplevering alle
bouw termijnen van in totaal € 475.000,- aan de thans gefailleerde
vennootschap te voldoen. De curator is niet gebleken dat de bouw termijnen
van in totaal € 475.000,- in rekening zijn gebracht. De curator ziet naar
aanleiding daarvan reden voor nader onderzoek naar eventueel onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen.

Toelichting
V4: De curator verzocht de bestuurder om aanvullende informatie. Zij is thans
nog in afw achting van zijn reactie.

Toelichting
V5: Van de bestuurder en een derde partij w erd nadere (omvangrijke)
informatie ontvangen. De curator zal de ontvangen informatie de komende
verslagperiode nader bestuderen. Zij hoopt haar onderzoek naar
rechtmatigheid alsdan af te kunnen ronden.

Toelichting
V6: De bestudering van de ontvangen informatie en de stellingname van de
opdrachtgever is aanleiding voor nader onderzoek en overleg.

Toelichting
V7: De stellingname van de opdrachtgever is nog immer onderw erp van
onderzoek en overleg.

7.6 Paulianeus handelen

22-03-2019
4

24-06-2019
5

30-09-2019
6

15-01-2020
7

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Tot op heden niet van gebleken. De curator verw acht nog administratie zodat
de verkoop van
de activa/passiva en de daarmee gepaard gaande geldstromen kunnen
w orden bekeken.

14-12-2018
3

V2: Deze administratie w erd inmiddels ontvangen en beoordeeld. De
opbrengsten van de activa/passiva transactie w erd aangew end ten behoeve
van de
crediteuren van gefailleerde.
V3: Eerst nadat het faillissement door de voormalig curator w erd voorgedragen
voor opheffing w egens een gebrek aan baten, ontving de opvolgend curator
nieuw e informatie die nader onderzoek in het kader van rechtmatigheid
noodzakelijk maakte. Zo is de curator gebleken dat de gefailleerde
vennootschap op 1 augustus 2016 doende w as om een appartement af te
bouw en en dat de opdrachtgever daartoe gehouden w as om bij oplevering alle
bouw termijnen van in totaal € 475.000,- aan de thans gefailleerde
vennootschap te voldoen. De curator is niet gebleken dat de bouw termijnen
van in totaal € 475.000,- in rekening zijn gebracht. De curator ziet naar
aanleiding daarvan reden voor nader onderzoek naar eventueel onbehoorlijk
bestuur en paulianeus handelen.

Toelichting
V4: De curator verzocht de bestuurder om aanvullende informatie. Zij is thans
nog in afw achting van zijn reactie.

Toelichting
V5: Van de bestuurder en een derde partij w erd nadere (omvangrijke)
informatie ontvangen. De curator zal de ontvangen informatie de komende
verslagperiode nader bestuderen. Zij hoopt haar onderzoek naar
rechtmatigheid alsdan af te kunnen ronden.

Toelichting
V6: De bestudering van de ontvangen informatie en de stellingname van de
opdrachtgever is aanleiding voor nader onderzoek en overleg.

Toelichting
V7: De stellingname van de opdrachtgever is nog immer onderw erp van
onderzoek en overleg.

22-03-2019
4

24-06-2019
5

30-09-2019
6

15-01-2020
7

7.7 Toelichting rechtmatigheid
V7: De curator heeft bij een derde partij nadere stukken opgevraagd. Zij
hoopt deze de komende verslagperiode te ontvangen en haar onderzoek af
te ronden.

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

15-01-2020
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Onderzoek naar de administratie en de verkoop van de activa voorafgaand
aan het
faillissement.

14-12-2018
3

V3: Zie 7.5 en 7.6.
V4: Zie 7.5 en 7.6.

22-03-2019
4

V5: zie 7.5 en 7.6.

24-06-2019
5

V6: De curator nodigde de opdrachtgever uit voor overleg.

30-09-2019
6

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 11.258,00

14-12-2018
3

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.265,41

14-12-2018
3

Toelichting
Holthuizen Advocaten diende een vordering in namens de aanvrager van het
faillissement, BMN.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

14-12-2018
3

11

22-03-2019
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 134.366,02

14-12-2018
3

€ 162.639,52

22-03-2019
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Tot op heden ziet het er naar uit dat het faillissement te zijner tijd zal w orden
opgeheven
w egens gebrek aan baten.

14-12-2018
3

V2: De curator verzoekt het faillissement door te leiden voor opheffing w egens
een gebrek
aan baten.
V3: De verw achte w ijze van afw ikkeling is thans niet inzichtelijk. Een en ander
zal afhangen van de nadere bevindingen van de curator.
V4: De verw achte w ijze van afw ikkeling is thans niet inzichtelijk. Een en ander
zal afhangen van de verdere bevindingen van de curator.

22-03-2019
4

V5: Vooralsnog niet inzichtelijk.

24-06-2019
5

V6: vooralsnog niet inzichtelijk.

30-09-2019
6

V7: Vooralsnog niet inzichtelijk.

15-01-2020
7

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De activa/passiva transactie van oktober/november 2016 w ordt door de
curator nader
onderzocht. Hiertoe zijn diverse stukken bij de bestuurder opgevraagd. De
curator is in
afw achting van deze stukken.
V2: Afgerond.

14-12-2018
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie punt 1.5 van dit verslag.

14-12-2018
3

9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoek activa/passiva transactie na verkrijging nadere financiële gegevens.
Inventarisatie crediteuren.

14-12-2018
3

V2: Niet van toepassing.
V3: De curator zal de komende verslagperiode nader onderzoek doen naar het
niet in rekening brengen van de bouw termijnen van € 475.000,-, het mogelijk
alsnog afdw ingen van betaling daarvan. In dat kader zal de curator eventueel
onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen eveneens nader onderzoeken.
V4: Afhankelijk van de reacties van de opdrachtgever en de bestuurder zal de
curator bezien w elke stappen zij zal nemen.

22-03-2019
4

V5: De curator zal de ontvangen informatie de komende verslagperiode nader
bestuderen. Zij hoopt haar onderzoek naar hetgeen onder 4.1 staat vermeld
alsook haar onderzoek naar rechtmatigheid vervolgens af te kunnen ronden.

24-06-2019
5

V6: De curator heeft de opdrachtgever uitgenodigd voor overleg. Zij hoopt
haar onderzoek naar hetgeen onder 4.1 staat vermeld alsook haar onderzoek
naar rechtmatigheid vervolgens af te kunnen ronden.

30-09-2019
6

V7: De curator heeft bij een derde partij nadere stukken opgevraagd. Zij
hoopt deze de komende verslagperiode te ontvangen en haar onderzoek af
te ronden.

15-01-2020
7

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Thans nog niet duidelijk. Een en ander hangt af van de termijn van het
verkrijgen van nadere
informatie van bestuurder en de bevindingen naar aanleiding van verkrijging
van nadere
informatie.

14-12-2018
3

V2: De curator heeft in de voorliggende periode haar onderzoek naar de
gevoerde administratie en activa/passiva transactie gedaan en afgerond. De
curator rest
derhalve geen w erkzaamheden meer en verzoekt het faillissement voor te
dragen voor
ophef w egens een gebrek aan baten.
V3: Vooralsnog niet inzichtelijk.
V4: Vooralsnog niet inzichtelijk.

22-03-2019
4

V5: Vooralsnog niet inzichtelijk.

24-06-2019
5

V6: Vooralsnog niet inzichtelijk.

30-09-2019
6

V7: Vooralsnog niet inzichtelijk.

15-01-2020
7

10.3 Indiening volgend verslag
15-4-2020

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

15-01-2020
7

