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Algemene gegevens
Naam onderneming
Het Bosch Horse Services B.V.

03-04-2020
1

Gegevens onderneming
Het Bosch Horse Services B.V. ("BHS") is statutair gevestigd en
kantoorhoudend aan het Jan Boersw egje 3A te (8091 PD) W ezep.

03-04-2020
1

Activiteiten onderneming
De activiteiten van BHS bestonden uit het nationaal en internationaal
transporteren van paarden. Voorts verzorgde BHS de stalling en quarantaine
van paarden.

03-04-2020
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2019

€ 418.507,33

Winst en verlies
€ -337.208,56

Balanstotaal
€ 1.026.884,66

Toelichting financiële gegevens
BHS is opgericht op 7 februari 2019. De hiervoor vermelde financiële gegevens
zijn gebaseerd op de beschikbare jaarrekening over het jaar 2019. Uit die
jaarrekening volgt dat BHS een verlies heeft geleden van € 337.208,56.

Gemiddeld aantal personeelsleden

03-04-2020
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
12

03-04-2020
1

Toelichting
Bij BHS w aren 12 w erknemers in dienst. Volgens opgaaf van de bestuurder
w aren 2 w erknemers reeds voor faillissementsdatum ontslagen.

Boedelsaldo
€ 1.377,68

03-04-2020
1

€ 7.892,13

03-07-2020
2

€ 7.892,13

02-10-2020
3

€ 8.647,63

31-03-2021
5

Verslagperiode
van
3-3-2020

03-04-2020
1

t/m
2-4-2020
van
3-4-2020

03-07-2020
2

t/m
2-7-2020
van
3-7-2020

02-10-2020
3

t/m
1-10-2020
van
2-10-2020

31-12-2020
4

t/m
30-12-2020
van
31-12-2020
t/m
30-3-2021

Bestede uren

31-03-2021
5

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

33 uur 29 min

2

24 uur 35 min

3

25 uur 0 min

4

19 uur 12 min

5

17 uur 20 min

totaal

119 uur 36 min

Toelichting bestede uren
De eerste verslagperiode stond in het teken van een inventarisatie van de
bedrijfsactiviteiten, een bespreking met de bestuurder, het veiligstellen van de
administratie en het inventariseren van de verkoop van de activa.

03-04-2020
1

In de tw eede verslagperiode heeft de curator een onderzoek gedaan naar de
rechtsgeldigheid van de vestiging van het pandrecht. De curator concludeert
dat de debiteuren niet zijn verpand en zodat alleen de inventaris rechtsgeldig
is verpand.

03-07-2020
2

Na afronding van het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de vestiging van
het pandrecht op onder meer de vorderingen, heeft de curator de
debiteurenincasso verder ter hand genomen. Daarnaast heeft de curator een
aanvang gemaakt met het rechtsmatigheidsonderzoek.
Afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtsmatigheidsonderzoek
voortgezet. Daarnaast heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet. De
curator verw acht zijn voorlopige bevindingen uit het rechtmatigheidsonderzoek
in komende verslagperiode met de bestuurder te kunnen delen.

02-10-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de debiteurenincasso en het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet. Het voorlopige onderzoek is afgerond
en de curator zal in komende verslagperiode zijn bevindingen met de
bestuurder delen en ontbrekende stukken bij de bestuurder opvragen.

31-12-2020
4

De curator heeft zijn bevindingen in de afgelopen verslagperiode gedeeld
met de bestuurder en de bestuurder een aantal vragen gesteld, zodat het
rechtmatigheidsonderzoek in komende verslagperiode kan w orden afgerond.
Daarnaast heeft de curator de debiteurenincasso voortgezet.

31-03-2021
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig bestuurder en enig aandeelhouder van HBS is Het Bosch Beheer B.V.
Bestuurder van Het Bosch Beheer B.V. is de heer G. Hoetmer.

03-04-2020
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures bekend.

03-04-2020
1

1.3 Verzekeringen
Alle verzekeringen w aren op datum faillissement reeds beëindigd.

03-04-2020
1

1.4 Huur
BHS huurt een bedrijfsruimte aan het adres Jan Boersw egje 3A te W ezep. De
huurovereenkomst is aangevangen op 1 november 2019 en heeft een looptijd
van één jaar. De huur bedraagt op maandbasis € 750,- exclusief btw en
exclusief gas en elektriciteit. De huurovereenkomst is met toestemming van de
rechter-commissaris opgezegd.

03-04-2020
1

De curator heeft voorts een huurovereenkomst aangetroffen met betrekking
tot een AED-defibrillator. De curator is in overleg met de verhuurder van de
AED-defibrillator over de beëindiging van de overeenkomst en het ophalen van
de defibrillator.
Het gehuurde is in overleg met de verhuurder opgeleverd.

1.5 Oorzaak faillissement

03-07-2020
2

1.5 Oorzaak faillissement
De bestuurder van BHS heeft verklaard dat BHS is opgericht in verband met
een doorstart tijdens faillissement van de activiteiten van BBS Transporten B.V.
BHS heeft in dat verband de inventaris en goodw ill gekocht van de curator van
BBS Transporten B.V. Met name de door BBS Transporten B.V. opgerichte
klantenkring zou de doorstart tot een succes moeten maken, aldus de
bestuurder.

03-04-2020
1

BHS is er volgens opgaaf van de bestuurder evenw el niet in geslaagd om de
reeds voor de doorstart ontstane onrust binnen BBS Transporten B.V., w eg te
nemen. Bij het voorgaande komt bij dat de voormalig bestuurder van BBS
Transporten B.V. na de doorstart in dienst is getreden van BHS en dat tussen
voornoemde partijen een geschil is ontstaan. De bestuurder van BHS heeft
verklaard dat dit ertoe heeft geleid dat klanten de relatie met BHS hebben
beëindigd, terw ijl juist de klantenkring van groot belang w as voor het
voortbestaan van BHS.
De oorzaken van het faillissement zijn door de curator nog niet vastgesteld. In
de komende verslagperiode zal een onderzoek plaatsvinden naar de feiten en
omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid.

De curator heeft de door de bestuurder opgegeven oorzaken van het
faillissement in onderzoek.

03-07-2020
2

De curator heeft afgelopen verslagperiode zijn bevindingen met de
bestuurder gedeeld en ten aanzien van een aantal onderw erpen nadere
informatie opgevraagd. Tevens heeft de curator aanvullende vragen gesteld
over de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. De curator verw acht het
onderzoek in komende verslagperiode te kunnen afronden.

31-03-2021
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
12

03-04-2020
1

Toelichting
Bij BHS w aren 12 personeelsleden in dienst. Volgens opgaaf van de bestuurder
w aren 2 personeelsleden reeds voor datum faillissement ontslagen.
Zekerheidshalve heeft de curator de arbeidsovereenkomst ten aanzien van die
2 personeelsleden nogmaals opgezegd.
Het UW V heeft de personeelsleden uitgenodigd voor een intakegesprek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
12

03-04-2020
1

Toelichting
In het jaar voorafgaand aan het faillissement w aren eveneens 12
personeelsleden in dienst.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

6-3-2020

12

totaal

12

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel
De curator heeft het personeel met toestemming van de rechter-commissaris
ontslag aangezegd.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

03-04-2020
1

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 907,50
totaal

€ 907,50

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Volgens opgaaf van de bestuurder beschikt BHS over een beperkte
kantoorinventaris.

03-04-2020
1

De beperkte kantoorinventaris is aan een derde verkocht.

31-03-2021
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ten aanzien van de aangetroffen inventaris is het bodemvoorrecht van de
fiscus van toepassing.

03-04-2020
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie bedrijfsmiddelen.

03-04-2020
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De bedrijfsactiviteiten w aren reeds voor datum faillissement gestaakt en op de
faillissementsdatum w as er geen sprake van onderhanden w erk.

03-04-2020
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 5.202,20
Op faillissementsdatum bedroeg de
debiteurenportefeuille € 66.768,19.

€ 66.768,19

totaal

€ 66.768,19

Toelichting debiteuren

€ 5.202,20

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De curator heeft de openstaande debiteuren in de eerste verslagperiode
aangeschreven. De curator heeft thans nog in onderzoek of ten gunste van
Het Bosch Beheer B.V. een rechtsgeldig pandrecht tot stand is gekomen op
vorderingen. Indien dat laatste het geval is, zal de curator nadere afspraken
maken met Het Bosch Beheer B.V. ten aanzien van de inning.

03-04-2020
1

In de afgelopen verslagperiode is een aantal debiteuren overgegaan tot
betaling, hetgeen tot op heden heeft geresulteerd in een opbrengst van €
5.202,20. De curator zal de debiteurenincasso komende verslagperiode
voortzetten.

03-07-2020
2

Gedurende de verslagperiode heeft de curator de (veelal in het buitenland
gevestigde) debiteuren verder ter hand genomen. Daaruit kw am naar voren
dat een aantal debiteuren de vorderingen reeds hadden voldaan en er
vorderingen betw ist w orden.

02-10-2020
3

De curator streeft ernaar om de debiteurenincasso in de komende
verslagperiode af te ronden.
De curator heeft afgelopen verslagperiode de debiteurenincasso voortgezet en
betrokkenen nogmaals gesommeerd te betalen.

31-12-2020
4

De curator heeft de openstaande debiteuren aangeschreven. Daarnaast is
uit het rechtmatigheidsonderzoek gebleken dat BHS een vordering op haar
bestuurder heeft. De curator heeft de bestuurder verzocht het openstaande
bedrag aan de boedel te voldoen. De curator zal komende verslagperiode
beoordelen of het opportuun is tegen (bepaalde) debiteuren nadere
rechtsmaatregelen te nemen.

31-03-2021
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Overleg met bestuurder over omvang debiteuren en inventarisatie debiteuren.

03-04-2020
1

Inventarisatie (omvang) debiteurenportefeuille en incasso vorderingen.

03-07-2020
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
BHS heeft geen bankfinanciering.

5.2 Leasecontracten

03-04-2020
1

5.2 Leasecontracten
Het w agenpark van BHS w erd geleased. Op faillissementsdatum w aren de
voertuigen reeds door de leasemaatschappij opgehaald. De curator heeft de
leaseovereenkomsten opgevraagd en zal deze komende verslagperiode nader
onderzoeken.

03-04-2020
1

In onderzoek.

03-07-2020
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Volgens opgaaf van de bestuurder is ten gunste van Het Bosch Beheer B.V.
een pandrecht gevestigd op de inventaris en op vorderingen van BHS. De
curator heeft de zekerheidsdocumentatie van de bestuurder ontvangen en zal
de rechtsgeldigheid van de vestiging het pandrecht in de volgende
verslagperiode nader onderzoeken.

03-04-2020
1

Het onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de vestiging van het pandrecht
heeft geleid tot de conclusie dat uitsluitend de inventaris rechtsgeldig is
verpand. Ten aanzien van de vorderingen heeft de curator geconcludeerd dat
van een rechtsgeldige verpanding geen sprake is omdat de desbetreffende
pandakte niet is geregistreerd.

03-07-2020
2

5.4 Separatistenpositie
In onderzoek.

03-04-2020
1

Op de inventaris van Het Bosch w as een rechtsgeldig pandrecht gevestigd. Als
gevolg van het fiscale voorrecht van de Belastingdienst heeft de curator de
aanw ezige voorraad te gelde gemaakt.

03-07-2020
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
In onderzoek/nog onbekend.

03-04-2020
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Opvragen zekerheidsdocumentatie.

03-04-2020
1

Onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht.

03-07-2020
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De activiteiten van BHS w aren op de faillissementsdatum reeds gestaakt. Van
voortzetten is om die reden geen sprake.

03-04-2020
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er hebben zich geen partijen gemeld bij de curator met interesse in een
doorstart.

03-04-2020
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

03-04-2020
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie opgevraagd en ontvangen. In de komende
verslagperiode zal de curator onderzoeken of aan de boekhoudplicht is
voldaan.

03-04-2020
1

In onderzoek.

03-07-2020
2

Afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtsmatigheidsonderzoek
voortgezet. De curator verw acht zijn voorlopige bevindingen uit het
rechtmatigheidsonderzoek in komende verslagperiode met de bestuurder te
kunnen delen.

02-10-2020
3

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator het rechtmatigheidsonderzoek
voortgezet en op hoofdlijnen kunnen afronden. In komende verslagperiode zal
de curator zijn bevindingen met de bestuurder delen en ontbrekende stukken
bij de bestuurder opvragen.

31-12-2020
4

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen gedeeld met de bestuurder en
de bestuurder verzocht om op een aantal punten verduidelijking te bieden.
de curator verw acht het onderzoek in komende verslagperiode te kunnen
afronden.

31-03-2021
5

7.2 Depot jaarrekeningen
Nu BHS in 2019 is opgericht, is er nog geen jaarrekening gedeponeerd.

03-04-2020
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

03-04-2020
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

03-04-2020
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator heeft afgelopen verslagperiode de administratie opgevraagd en
grotendeels ontvangen. De curator zal komende verslagperiode beginnen met
het onderzoek.

Toelichting
In onderzoek.

Toelichting
Zie 7.1.

03-04-2020
1

03-07-2020
2

02-10-2020
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Vooralsnog onbekend.
In onderzoek

Toelichting
Vooralsnog is niet van paulianeuze handelingen gebleken.

03-04-2020
1

03-07-2020
2
02-10-2020
3

7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator zal in de navolgende verslagperiode een aanvang maken met het
rechtmatigheidsonderzoek.

03-04-2020
1

De curator heeft zijn voorlopige bevindingen met de bestuurder gedeeld en
heeft ten aanzien van een aantal onderw erpen een nadere toelichting aan
de bestuurder gevraagd. De curator verw acht het rechtmatigheidsonderzoek
in komende verslagperiode te kunnen afw ikkelen.

31-03-2021
5

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Opvragen en veiligstellen administratie.

03-04-2020
1

Onderzoek administratie, delen bevindingen bestuurder en vragen stellen
bestuurder.

31-03-2021
5

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
1

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 22.811,00

03-04-2020
1

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden 3 vorderingen ingediend uit hoofde van
omzetbelasting en loonheffingen.
€ 37.197,00

03-07-2020
2

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden 6 vorderingen ingediend uit hoofde van
omzetbelasting, loonheffingen en motorrijtuigenbelasting.
€ 48.990,00

31-12-2020
4

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
10

03-04-2020
1

24

03-07-2020
2

26

31-12-2020
4

28

31-03-2021
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 16.964,91

03-04-2020
1

Toelichting
In de eerste verslagperiode hebben 10 concurrente crediteuren een vordering
ingediend.
€ 41.351,40

03-07-2020
2

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode hebben nog eens 14 concurrente crediteuren
een vordering ingediend.
€ 44.488,33

31-12-2020
4

€ 45.372,67

31-03-2021
5

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
1

Gelet op het aanw ezige actief, de hoogte van de preferente schuldeisers en
de nog te ontvangen vordering van het UW V, verw acht de curator dat
onderhavig faillissement zal w orden opgeheven w egens gebrek aan baten of
vereenvoudigd zal w orden afgew ikkeld.

31-03-2021
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Aanschrijven crediteuren.

03-04-2020
1

Inventariseren vorderingen.

03-07-2020
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

03-04-2020
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- uitleveren eigendommen derden;
- verkoop activa;
- onderzoek rechtsgeldigheid pandrecht;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

03-04-2020
1

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- nader in kaart brengen crediteurenposities;
- voortzetten debiteurenincasso;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

03-07-2020
2

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- voortzetten debiteurenincasso;
- onderzoek administratie;
- onderzoek oorzaken faillissement.

02-10-2020
3

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- voortzetten debiteurenincasso;
- delen onderzoekresultaten en opvragen ontbrekende informatie.

31-12-2020
4

De curator zal in de komende verslagperiode onder andere de volgende
onderw erpen ter hand nemen:
- afronden debiteurenincasso;
- afronden rechtmatigheidsonderzoek.

31-03-2021
5

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Vooralsnog onbekend.

03-04-2020
1

10.3 Indiening volgend verslag
1-7-2021

31-03-2021
5

10.4 Werkzaamheden overig
Niet van toepassing.

Bijlagen
Bijlagen

03-04-2020
1

